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ا لــد يــمـقـراطــيــة...

فـي ا لــمـيـــزان...!!

) وبـه نـسـتـعـيـن.. (
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الكـتـاب نهدي هذا 

            ... واحلمد للـه وال�سالة وال�سالم على ر�سول اللـه 

وعلى اله و�سحبه ومن وااله ... وبعد 
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الـديـمـقــراطـيـــة

ايــهـا االحـبـة 

لـكــل زمــان عــنــــوان...

 ولــعــل ابــرز عـنــوان لـزمـانـنــا ــــــ هـذا ــــــ الـذي نـعـيـ�ش فـيــه... 

انـمـا هــو الـمنـاداة 

بالـديـمـقـراطـيــة  مـنهـاجــا... وتـ�شـريـعــا... 

ونـظـامــا يــطـبـــق يف الـحـكــم و ادارة الــبــــالد...!!! 

ـــــرت الــديـمـقـراطــيـــة... ـــ كـــ ولـكـثــرة مـا ذ

ا�ـــشـــبـــحـــت يف اذهـــــــــان كـــثـــر مـــــن الــــنــــا�ــــش خــــــرا مــــطــــلــــقــــا...!!! 

الدميقراطية...!!!  حقيقة  يــعــرف  ال  الــنــا�ــش  مــن  كــثــرا  ان  ثــم 

وثمراتها...!!!  وتــفــ�ــشــيــالتــهــا...!!!  واجـــبـــاتـــهـــا...!!!  يــعــرف  وال 

ــــــ ان نقدم موجزا عن حقيقتها...!!! ــــــ هنا  ولذلك فاننا نحاول 

ونــ�شـلــط الـ�شـوء على بع�ش  اثــارهـا... وثـمـراتــهــا...

وا�شـعــني كـل ذلــك يف مـيــــزان  

الـقــران الـكــريــم... والــ�شـنــة الـنـبــويـــة الـ�شــريـفــة... 

اتباعه...  ويـــرزقـــنـــا  حـــقـــا  احلـــــق  يـــريـــنـــا  ان  تـــعـــاىل  الـــلـــــــه  نـــ�ـــشـــال 

وان يـريـنـا الـبــاطــل بــاطــال ويـــرزقــنـــا اجـتـنــابــه...

 انـــه ولـي ذلــك والـقــادر عـلـيـــه.
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اوال  تعريف الدميقراطية ح�شب ما وردت يف كــتـبـها 

 الـديـمـقـراطـيـة هـي عـبـارة عـن �شـكـل مـن ا�شـكـــال ادارة الــدولــة والـحـكــــم.

 والدميقراطية كلمة يونانية اال�شل تعني 

حـكـم الـ�شـعــب نـفـ�شــه...

بـتــ�شـــريــع مـنـــه... 

ثانيا  ملحة �شريعة عن الدميقراطية 

يف الـــديـمـقــراطـيــة 

 الـ�شـعـب هـو الـ�شـيــد الـمـطـلـق... 

وهـو �شـاحـب الـ�شـيــادة...

 يـمـلـك زمـام امــره... ويـمــار�ش ارادتـــه.

 وهو الذي يـ�شـرع االنـظـمـة والن�شو�ش العامة الـتـي 

تـ�شـمـى ) الـد�شـتـور (.

 كما انــه يـ�شـرع االنظمة والن�شو�ش اخلا�شة، التي تـ�شـمـى ) القانون (...

بـو�شاطــة نــوابــه الـذيــن يـخـتــارهــم. 

 ويـنـفـذ هـذه االنـظـمــة والـقـوانــني الـتــي �شـرعــهــا بـو�شاطــة 

الـحـكــام... والــوزراء... والـقـ�شــاة... الـذيـن يــعـيـنــهــم ويـمـنـحـهــم الـثـقـة.

 واال�شـل يف الـدميقراطية ـــــ اي يف حـكـم الـ�شـعـب نـفـ�شــه بـنـفـ�شــه ـــــ 

ان يـجتمـع ال�شعب عـن بـكــرة ابـيـه يف مـكـان عـام واحـد... وزمــان واحـد...

ويـ�شــرع االنــظـمــة... ويــ�شـــن الــقـوانـــني الـتــي تـحـكـمــه.

 ومبا انــــه لي�ش من الـممكن ـــــ عــادة ـــــ بل انــــه من الـمـ�شتحيل ) عـــــرفـــا (...

اجتماع كل ال�شعب يف �شعيد واحد... وزمان واحد... ليكون كله الهيئة الت�شريعية.

 لذلك يختار ال�شعب وكالء عنه... ليكونوا هم الهيئة الت�شريعية...!!!

 وهوالء هم النواب عن ال�شعب... او عـــن االمـــة...!!!

الـديــمـقـراطــيــة
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 فـالـنــواب يف الـنـظــام الـديـمـقـراطــي هــم الـذيـن يـمـثــلــون 

االرادة الـعــامــة... اي ارادة الـ�شـعـــب...

 وهـم الذين يختارون احلكومة... 

 ويــخــتــارون رئـيــ�ش الــدولـــة... 

 ليحكم ال�شعب باالنـظــمــة والقوانني التي �شـــرعـهــا...

 فـالـ�شـعــب ـــــ اذا ـــــ هــو الـ�شـيــد...

 وهــو الـــذي يــــ�شــــن الــقــــوانــــني...

 وهــو الــذي يـخـتـار الـحــاكــم الـذي يــنــفـــذ هــذه الـقــوانـــني.

 والدميقراطية تقوم على اال كـثـريــة...

فــاع�شاء الـهـيـئــات الـتـ�شـريـعـيــة يـخـتــارون بـاال كـثـريــة...

 و�شـــن االنـظـمـة والـقــوانــني... ومـنــح الـثـقــة لـلــحـكــومـــات...

ونــزعـهــا مـنـهــم يف الـمـجـالــ�ش الـنـيــابـيــة... تـــتــخــذ بــاال كـثــريـــة.

 هــو ام الـديـمقراطية...!!!
)1(

 والــد�شـتــور  

وهــو يــمـثــل ارادة الـ�شـعــب بـ�شـكــل مـكـتـــوب...

ولـــذلــك فــــــ�شــــن الـــقـــوانــــــني 

ال يـجــوز ان تــخــالــف الـنـ�شــو�ش الــد�شـتــوريــة وروحــهـــا...!!!

 وهــو الـذي يـــرجــع الـيــه عـنــد وجــود الـخــــالف...!!!

 تـ�شـعـه لـجـنـة مــعـــيــنــة مـن قـبـل نــواب الـ�شـعـب مـن الـمخـتـ�شـني... تـ�شــمــى 

الـلـجـنـة الـتـا�شـيـ�شـيــة... او الـد�شـتــوريـــة.

 وبـعــد تـمـامــه... يـــطــرح لـال�شـتـفــتــاء عـلـيـه مــن قـبــل الـ�شـعـب...

ويــ�شـبــح �شــاري الـمـفــعــول... عـنــدمــا يـنــال اال كــثــريـــة الـمــطـــلـقــة...

)1( الـد�شـتـور كـلــمـة ا�شـلـهــا  فـار�شـي... تـعـنــي  الـكـتــاب الـمــعـظــــم..!!
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 ويــجــوز تــغـيـيــره بـــني الـحــني واالخــر... او تــغـيــيــر بـعـــ�ش مـــواده...

اذا دعـــت الـ�شــــرورة الـــى ذلـك ) حــ�شــــب مـــا يـــقـــولــــون ( ...!!

وهـــو مــا يــ�شــمـــى بــتـنــقـيــح الـد�شـتـــور. 

 مـكـان اجـتـمـاع نـواب الـ�شـعــب... ومـمـار�شـة دورهــم يف الـتـ�شـريــع... يــ�شـمـــى 

الــبــرلـــــــــمـان... او مـجــلـ�ش االمة... او مـجـلـ�ش الـ�شـعـب... او مـجــلـ�ش العـمــوم... 

او الـكـونــجـــر�ش... الــخ... وهــو مـكــان مــقـــد�ش لــديــهـــم..!!

لــه حـرمـتــه..!! واالعــتـداء عـلـيــه يـعـتـبــر اعـتــداء عـلـى  ارادة الــ�شــعـــب...!!

*   *   *   *    *
 الـرئـيــ�ش... او الـحـاكــم... او االمـيـــر...

يف الـنـظـام الـديـمـقـراطـي، هـو الــذي يـــديــر الـبــالد ) بالـتوافـق مع الربلـمـان (... 

ويــنــفـــذ الــقــوانـــني... وذاتـــه مـحـفــــوظـــة ال تــمــ�ش )يف بــعـ�ش الـبـــالد(..!!

والتعر�ش له بالنقد يعترب جرمية يعاقب عليها القانون...!!! وهو الذي 

1 - يـ�شـــدق على تـ�شـريـعــات الـنــواب.
2 - او يـرفـ�شـهــا.

3 - او يـردهــا لـلـمـجـلــ�ش لـتـعـديـلـهــا. 
 والـديـمـقـراطـيـة تـقـوم عـلـى مـبـدا حــريـة تـ�شـكـيــل االحــزاب والـتـكــتــــالت...

ايــا كــــانـــت  عـقــيــدة... وافــكــــار... ومــنـــاهـــج... هــذه االحـــــــزاب.

احـد الـبـرلـمـانات مـن الــداخــل احـد الـبـرلـمـانات مـن الـخــارج
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 ويــنـتـخـب الـنـواب مـن هـذه االحـزاب والـتـكـتـالت... والـتـي هـي عـبـارة عـــن 

مـجـمـوعـة مـن اال�شـخــا�ش يــعـلـنـون عـن بـرنـامــج... او رويــــة واحـــدة...

او مــن الـمـ�شـتـقـلـــني  

الذين يعلن كل واحد من املر�شحني عن برنامج خا�ش به، ينفرد به عن غره...!!

 والفراد ال�شعب كامل احلرية يف اختيار من يـمـثــلـهم... ويـنوب عنهم يف الربملان.

 تـخــتـار كــل طــــائــــفـــة... او جــمـــاعــــة... او قـبـيـلـة... يف ظـــل الـــديـمــقــراطـيــة...

�شخ�شـا ) ذكــرا كـان او انـثـى (، ليـ�شـرع لـهـم تـبـعــا  لـمـ�شـالـحــهم... ورغـبـاتـهــم... 

فـمـنـهـم مـن يـخـتـار نـائـبـه... ومـ�شـرعــه 

 تـبـعــا لـلـحـزب الـذي يـنـتـمــي الـيــه...!!! 

 ومـنـهـم مـن يـخـتــاره تـبـعـا لـلـقـبـيـلـة والـعـ�شـبـيــة...!!!

 ومـنـهـم مـن يـخـتــاره �شـلـفــيــا...!!!

 واخــر يـخـتــاره اخــوانـــيــــا...!!! 

 وثــالـثــا يـخـتــاره مـلـتـحـيـا...!!!

 ورابـعـا يـخـتـاره حـلـيـقـا...!!!

 وخـامـ�شـا يـخـتـاره نـ�شـرانـيـــا...!!!

 و�شـاد�شـا يـخـتــاره يـهـوديـا...!!!

 و�شـابـعــا يـخـتـاره عـلـمـانـيـا...!!! او لـيـبـرالـيــا...!!

 وثـامـنــا يـخـتـاره مـجـو�شـيــا...!!!

 وتـا�شـعــا يـخـتــاره انـثـى مـحـجـبــة...!!!

 وعـا�شـرا يـخـتـاره انـثــى مـتـبـرجــة... وهـكــذا...!!!

 فـهـوالء الـنـواب ــــ جـمـيـعـا ــــ يـقـومـون بـعـمـلـيـة الـتـ�شـريـع... وفـقـا لـلـمـ�شـالـح والـرغــبــات الــ�شــعـبـيــة...!!!

*   *   *   *    *
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ووجـدت فـكــرة االحــزاب لـ�شـمــان الـحـ�شـول عـلـى مـقـاعـــد يف الـبـرلـمــان... 

حيث ان افراد كل حزب، والذين ي�شل عددهم اىل املاليني ـــــ يف بع�ش االحيان ـــــ 

يــر�شـحــون عــدة ا�شـخـــا�ش مـنـهــم...

وعــنـد االنـتـخـابــات... يـقـوم هــوالء الـمـنـتـ�شـبـون الـى هــذا الـحــزب او ذاك...

بــانـتـخـــاب ابـنــاء حـــزبــهــم...

وكــذلـك الـذيــن يـقـتـنـعـــون بـبــرنـامــج عـمــل الـحــزب و�شـعـــاراتـــه... 

ولـو لـم يـكـونـوا مـن الـمـنـتـ�شـبـني الـيـه... وبـالـتـايل يـ�شـل الـمـر�شـحـون الـى الـبـرلـمــان...

*   *   *   *    *

اعـ�شـاء ) الـبـرلـمـان ( ، يـمـثـلـون االرادة الـعـامـة يف الـنـظــام الـديـمـقـراطــي...!!

احـــد الـبـرلــمـانــات الــديــمـقــراطــيــــة
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ثـالـثــا  اال�شــ�ش الـتــي تـقــوم عـلـيـهــا الــديـمـقــراطـيـــة 

حــتـــى يــكــــون الـــ�شـــعـــب �شـــيـــد نـــفــــ�شــــه...

وحـتـى يـتـمـكــن مــن مـمـار�شــة �شـيــادتـــه...

وتـ�شـيــيــر ارادتـــه كـامـلــة بـنـفـ�شــه... بـو�شـع قـوانـيـنــه... وانـظـمــة حـيــاتــه...

واخـتـيــار حـكــامـــه دون �شـغـــط او اكــــراه...

كـانــت الـحـريــات الـعـامــة 

هـي اال�شـا�ش الـتــي تـوجــب الـديـمـقـراطـيـة تـوفـيـرهـا لـكـل فــرد مـن افــراد الـ�شـعـب. 

وقـد تـمـثــلــت هـذه الـحـريــات الـعـامــة... بـالـحـريـات االربــع... الـتـي هــي  

اوال ــــــ حـريــة االعـتـقــاد  اي الـحــريــة الـديـنـيــة...

اي ان االنـ�شــان حــر يف ان يـعـتـقــد... او ان ال يـعـتـقــد... بـالـديــن...

او ان يــبــدل ديـنه من ديـن اىل ديـن اخـر..!! او ان يــبـدل من ديـن الـى ال دين...!!! 

ثانيا ــــــ حـريـة الـراي  اي ان االنـ�شــان حــر يف ان يـقــول مـا يـ�شـــاء...

�شـمــن الـ�شـوابــط الـتــي يـحـددهــا الــد�شـتـــور...!!!

مـثــل ان يـكـتــب مــــروجـــــا 

لـلــربــا... او الــــزنــى... او الـ�شـــذوذ الـجـنـ�شــي... او الـفـجـــور ) بـا�شـم الـحـريـة الـ�شـخـ�شـيـة...!! (

او ان يــــر و ج لــلـكـفــر وااللــحـــاد...!!

او ان يـهــاجـــم اال�شـــالم ويـ�شـخـــر مــنــه ) بـا�شـم الـحـريـة الـــديـنـيـة...!! (...!!

او ان يـكـتـب روايـات قـ�شـ�شـيــة... تـنــال مـن مـقــام االنـبـيـاء واملــر�شـلـني ـ ــــ  عـلـيـهـم افـ�شــل 

الـ�شـالة والـتـ�شـلـيـم ــــــ كـ�شـلمـان ر�شـدي... ونـجـيــب مـحـفــوظ... وغـيـرهـمــا... 

كـــل ذلــك مـ�شـــروع...!!! بـــا�شــــم حــريــة الـــــراي...!!!
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ثـالـثــا ــــــ حــريــة الــتمـــلــك  اي الـحــريــة الـمــالـيــة...

اي ان االنـ�شــان حــر يف اخـتــيـــار و�شــائــل تـنـمــيــة الـمــال...

واكــتـ�شــابــه... و انــفــاقــه كـيـفـمــا �شـــاء...!!

فـاكـتـ�شــاب الـمـال عـن طــريـــق  

الــزنــى... او الـربـا... او الـقـمـار... او االحـتـكــار... او الـيـانـ�شـيــب... او الـخـمــور... 

او الـمـخـدرات... او االفــالم الـجـنـ�شـيـة... او الـمـو�شـيـقـى... او الـغـنـاء... الـــــخ...

كـلـهــا ا�شـبــاب مـ�شــروعـــة...!!! 

كــمـا ان انـفـاق الـمال يف هذه الـمجاالت وغيـرها امـر م�شــروع...!!! وال غـبــار عـلـيــه. 

رابـعـا ــــــ الـحـريـة الـ�شـخ�شـيـة  اي ان االنـ�شـان حـر يف ان يـفـعـل بـنـفـ�شــه...

او مـع غـيــره... مـا يـ�شــاء... دون اكـــــراه...!!

مـثــل ان يــمــار�ش االنـــ�شـــان  الـجـنــ�ش... والـــزنـــى...

او ان يـ�شــرب الـخـمـــور...

او ان يـــغـــيــــر جـنـ�شــه مــن ذكـــر الـى انــثـــى..!!

او ان يـجـري بعـ�ش العمليـات التغيــيـريــة  )الـتجمـيـلـيـة( الـ�شــاذة... وغـيـرها...

كـلـهـا امـور مــبـاحـة يـمـار�شـهـا االنـــ�شـــان بـنـــفـ�شـــه... ومـــع غـــيـره... دون اكـــــراه...

ومـمـا �شـبــق يـتـبــيـــن لـنـا ان 

الـنـظـام الـديـمـقـراطـي مـ�شـدره كـلـه  

الــبـــ�شـــر...!! 

*   *   *   *    *
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رابــعــا  مـتـى يـكـون االنـ�شــان ديـمـقـراطـيــا؟؟؟

يكون االن�شان دميقراطيا... عندما يكون احد هذه اال�شنـــاف الـثـالثــة 

الـ�شنـف االول  الـذيـن ر�شحـوا انـفـ�شهـم لـيـكـونـوا اعـ�شـاء يف هــذه الـمـجـالــ�ش.

الـ�شـنــف الـثـانـي  الــذيــن انـتـخــبــوا هـــوالء االعــ�شـــاء... 

الـ�شـنــف الـثـالــث  الــذيــن يـومـنــون بـفـكـرة الـديـمـقـراطـيـة �شـــواء  

انـتـخـبوا... او لـم ينتخبــوا...!! و�شواء ـــــ اي�شا ـــــ  بنيـة اال�شالح... او بدونها...!!

ايــهـا الـمـ�شـلمـــون  

اذا عـرفـنـا مـعـنى الـديـمـقـراطـيـة... واال�شــ�ش الـتـي تـقـوم عـلـيـها... 

فهل ــــــ هي ــــــ توافــق اال�شالم ام تـعار�شـه...؟؟؟ قـبل االجـابــة عـن هـذا الـ�شــوال...

يـجـب ان نـعلـم ـــــ اوال ــــ لـمــن حـــــق التــ�شـــــريـــــــع...!!!؟؟ يف هــذا الــوجـــود..!!

كـــمـــا يــقـتـــ�شــيــه الـعــقــل الــ�شـلــيــــم...

الــجــــــواب 

ايــهــا الـنـا�ش... ان الـمنـطـق الـ�شـلـيـم يـقــول 

ان هــذه االر�ش الـتـي نـعــيـ�ش عـلـيـهــا... 

هـي جــزء مـن مـلـك الـلــه  فـي كــونـــه الــوا�شـــع...  

والـعـباد الذين ي�شـرون فـوقـهــا... مـن  �شنعه... وتكوينه... وخلقه... 

فـهـو  ربــهــم... و الـــهـــهــم... و�شــيــدهـــم...

*   *   *   *    *
و اذا كـــان االمــر كــذلــك... فـمــن حـقــه وحـــده   

ان يـ�شـرع لـهـم... ويـحـكـمـهــم ، فـمـا هــم اال  عـبـيــده... ومـمــالــيـكــه... 

ولـيـ�ش لـ�شـلـطــة فـي هـذا الــوجــــود ان تـــــزعــــم ان مـــن حـقــهـــا 

ان تـغـيــر �شـريـعـتــه... وتـــبـــدل حـكـمــه... 

... ( يو�شف ...(   ال مــن املـــالئـكـة.. وال مـن الـب�شر... قال



12

الدميقراطية يف امليزان

خــام�شـــا  مــقــارنـــة بـــني  

الــديــمـقــراطـيـة واال�شـــالم

ايــهـا الـمـ�شـلـمــون 

 ... و اذا تــقـرر ان حـق الـتـ�شــريــع لـلـه 

فــــان الدميـــقراطــيــة تختلف عن هذا احلــــــق

الـــذي جـــــاء بـــه اال�شــــالم مـــن وجــــوه كثيــــرة... منـــها 

1 - الدميقراطية  تـعــني حـكــم الـ�شـعــب... 
  بـيـنـمـا اال�شــالم...  هــو حـكــم الـلـه تـعـالـى... قــال

       )  (  االنعام

2 - الـديـمـقـراطـيـة  تـعـنـي الـتـ�شـريـع وفـقــا لـلـرغـبــات والـمـ�شـالـح... 
   بـيـنـمـا اال�شالم... ف�شريعته الكتاب والـ�شـنــة... قــال

... (  الـمائـــدة  (

3 - الــــديـمـقـــراطـــيـــــة  تـعـنــي ان مــ�شـــــدر 
الت�شريع... والتحليل... والتحـرمي... هـــو الـ�شـــعـــب... 

بـيـنــمـا اال�شـــالم ... فـالـلــه �شـبـحـانــه وتـعـالــى هـــو 

  مـ�شــدر الـتـــ�شــريــــع )فــقــط(... قـــال

... (  ال�شورى  (

4 - الــديـمـقـراطـيـة  تـقـول  )فـان تـنـازعــتـم فـــي �شـيء فـردوه الـى الـد�شـتـور والـبـرلـمــان والـرئـيــ�ش(.
بـيـنـمـا اال�شــالم... يـقـول   )...  ...( الن�شاء

5 - الــديـمـقـراطـيـة  تـعـنـي ان الــذي يـخـتــاره الـ�شـعــب...
)رئـيـ�شــا كــان او �شــلــطـانـا او رئـيـــ�ش وزراء.... الـخ( هـو الـذي يـحـكـم الـبـــالد والـعـبــاد...!!!

ولـو كــان  غر م�شلم ...!! او يـمـار�ش بـعـ�ش االعـمـال الـتـي يـحـرمـهـا اال�شــالم...!!

   بـيـنـمـا يف اال�شــالم... فـالـحـاكــم يـجـب ان يـكــون مـ�شـلـمــا... قــال

)...  ( الن�شاء

  قــال

ال عــمــران
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6 - يف الــديـمـقـراطـيـة  تـ�شــدر االحـكــام الـقـ�شـائـيــة بـا�شــم 
الـ�شـعــب... او االمــة... او الـمـلـك... او االمـيــر...

. بـيـنـمــا يف اال�شـــــالم... فــتــ�شـــدر بــا�شـــم الـلــه

7 - الـديـمـقـراطـيـة  تـقـوم عـلـى مـبـدا االخـتـيـار والـتـ�شـويــت... ولــو كـان الـــمـ�شـوت 
عـلـيـه هـو مـمـا حـرمــه الـلــه  )كــمـا �شــوت عـلـى  مـنـع الـخـمـر... والـ�شـمـاح بـاطـالق 

الـلـحـيـة...!! والـ�شـمـاح لـلـمــراة بـالـتـر�شـيـح...!!(، فـي بـعـ�ش الـبــالد...!!

  قــال ... بـيـنـمـا اال�شــالم... يـقــوم عـلـى مـبـدا الـ�شـمــع والـطـاعــة لـلـه

)... (

بها  ينادى  التي  الدميقراطية  مالحظة  

الكرمي،  القران  جتعل  جمتمعاتنا...  فـي 

والــ�ــشــنــة الــ�ــشــريــفــة، مــ�ــشــدرا مـــن م�شادر 

الت�شريع..!! وبالتايل ال ميكن �شـــن ت�شريع 

او قـــانـون وفــقـــا لـهــمـــا..!! 

اال اذا كان موافقا لـلــد�شـــتـــور.

الــد�شـتـــور �شــريــعــتـنــا

االحزاب

تـنـبـيــه  لـو قـال الـ�شــعــب كــلـه لـرئـيـ�ش الــدولــة  

نريد ان نحكم مبا انزل اللـه... ونـلغي الـد�شـتور...!! ونـريد ان نـنـفــذ حـكـم اللــه يف 

الــمـــراة  نـــلـــزم  ان  ونــــريـــد  اخلــمــر...   و�شارب  والــ�ــشــارق...  والـــزاين...  الـمرتد... 

بـالــحـــجــاب... ونـمـنــع  الـتـبـرج... والـعـــري... والـزنــى... والـ�شــذوذ...

وغر ذلك... �شيقال لهم على الفور  طلبكم مرفو�ش...!! 

النـــــه يـخالـف الد�شتور...!! فهو ال ينــ�ش على وجــوب تطـبـيــق الـ�شــريـعة...!! 

فال يجوز يف الد�شتور...!! ان يـقــدم م�شـروع قـانــون اللـغـاء الـد�شـتــور...!!

فالد�شتور يف الدميقراطية 

اقــوى من القران الـكرمي...!!! والـ�شـنــة الـنبويـة الـ�شـريــفة الـمـطـهــرة....!!!
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8 - الــديـمــقراطـيـة  تــقـوم على مــبــدا 
حـريــة تـ�شـكـيـل الـتـكـتـالت واالحــــزاب...!! 

ايــــا كـــــــانــــت  عقـيــــدة... وافـكــار... ومـــناهج 

بعثية...  )�ــشــيــوعــيــة...  االحــــــزاب...!!  هـــذه 

وطـنـيـــة...  ــة...  ــيـــ ـــ ـــ قــومـــ ـــــة...  ـــ ــيـــ ـــ ــتـــــراكـــ ـــ ا�ــشـــ

را�شمالية...   ...
)2(

ليربالية   ...
)1(

عـلـمــانــيـة 

بيئية... الخ(.

ولــهــا كــامــل احلــريــة فـــــي نــ�ــشــر فــكــرهــا ...!! 

وارائــهـــا...!! وال يــجـــوز االنـــكـــار عـلـيـــها...!! 

ا�شماء االحزاب الـمرخ�شة يف  

جمهورية قوقوز�شتان احلرة

حزب العدالة الدويل

حزب االمة ال�شيوعي

احلزب الوطني املجيد

حزب الرتفيه االجتماعي

حزب املحبة اال�شالمي

)1( العلمانية ال عــالقــة لهـا بالــديــن...!!

)2( الليربالية حتارب الديـن ايــا كـان...!!

فـالـديــمـقـراطـيـة تـقــول 

اذا رايـتـم حـزبـا يــدعـو اىل فكـره ــــــ ولـو كـان مـنـكـرا يف اال�شـالم ــــــ فـاتــركــوه...!!

بـيـنـمــا يف اال�شــالم... يـقـول الـنـبـي � 

) من راى مـنـكـم منكـرا فليـغـيـره بـيـده ، فان لـم يـ�شـتطع فـبـل�شانه ،

فـــــان لــــــم يـ�شـــتــــطـع فبــقـلـبــه ، وذلـك ا�شــعــف االيـمــــــان (  م�شلم

9 - الدميقراطية 
تـ�شتـت االمـة...  النـها تقوم على احـزاب مـختـلفة فـي  براجمها... وعقـائـدها...

بينما يف اال�شالم... فاهلل  يامر 

   بالوحدة... ور�ش ال�شفوف... ونبذ الفرقة... قال

... (  ال عمران  (

فـعـو�شا عن ان ينادي امل�شلم يف ظـل الـ�شـريـعـة  بـوحـدة االمــة اال�شــالمـيــة...

يـنـادي الدميقراطيون يف ظـل الـديـمـقـراطـيـة  بـوحـدة الـحـزب... او الـجـمـاعـــة...!!

ويف كـثـيـر مـن االحـيـان... ي�شـحــون بـمـ�شـالـح الـمـ�شـلمـني مــن اجــــل 

مـ�شـالـحـهـم الـحـزبـيـة...!! واالنـتـخـابـيـة...!! وال�شخ�شية...!! )كـما هو الـواقـع( .
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10 - الدميقراطية   تودي اىل  الـهــالك... والدمار... النــها 
تامر برتك االمـر باملعروف... والنهي عن املنكر... بينما اال�شـالم... يــودي اىل 

العمران... واحل�شارة... والفالح... النـه يامر باالمر باملعروف والنهي عن املنكر... 

 عند البخاري وغره ، وفيه 
)1(

ففـي حديث ال�شفينة 

) فــان يـتـركـوهــم ومــا ارادوا هــلـكـوا جـمـيـعـا ، 

و ان اخذوا على ايديهم جنوا وجنوا جميعا (

فرتك االحزاب التي تخالف اهـــدافــهـا اال�شـــالم... 

من دون ان نــنــكــر عـلـيـها... موداه اىل 

هالك املجتمعات مبا فيها من امل�شلمني...!!

فما يكون القول فيما لو اعرتفنا طوعا بحريتها 

فـي ان تفعل ما ت�شاء...!!؟؟ وماتريد ...!!!؟؟؟

11 - الـديــمـقراطـيــة  تـنـــ�شـــر 
احل�شد... والبغ�شاء... والتناحر... بني ابناء االمــة...

النـها تقوم على احزاب  متناحرة... متباغ�شة... !!

بينما اال�شـالم... ينـهـى عن هـذه االمـور... قال �  

) ال حتا�شدوا وال تباغ�شوا... وال تناج�شوا وكونوا عباد اللـه اخوانـا (  م�شلم

نـ�ش حـديـث الــ�شـفـيـنـة بـالــكـــامــل 

)1( قال ر�شول اهلل �  ) مثل القائـم على حدود الـلـه والواقع فيها ، كمثل قوم 

ا�شتهموا )اي اقرتعوا( على �شفينة ، فا�شاب بع�شهم اعالها وبع�شهم ا�شفلها ، 

فـكـان الـذيـن يف ا�شـفلـهـا اذا ا�شـتــقـوا مـن الـماء مــروا علـى مـن فـوقـهـم ، فـقـالـوا  

، فــان يرتكوهم ومــا ارادوا  انــا خرقنا يف ن�شيبنا خرقـا ، ومل نــوذ من فوقنا  لو 

هلكوا جميعـا ، و ان اخذوا على ايديهم جنوا وجنوا جميعا (. البخاري

و انــي لـكـم نــا�شــح امـيــن

12 - الدميقراطية تـ�شعف االمــة  النــها تقوم على احزاب  
  متنازعة.. متفرقة.. بينما اال�شالم يـحـذرنا من ذلك... قال

)....  .... (  االنـفـال
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13 - الديــمـقـراطـــية  تـقـوم على  احـتـرام راي اال كـــثـريــة ) الن�شبـيـة (...
بينما اال�شالم... يامـــرنـا 

بـالـتمـ�شـك بـالــكــتـــاب والـ�شـنـــة... ولــو لـم يـتـمـ�شك بهما احـد... قال � 

         )عــــر�شـــت عــلـي االمـــــم ، فـــرايـــت الــنــبــي ومــــعــــه الــرهـــيـــط ،

         والنبي ومــعــه الــرجــل والرجالن ، والــنـبــي لـيـ�ش مـعـه احــد(  م�شلم

14 - الـديـمـقـراطـيـة  تـ�شــاوي بـني  امل�شـلــم... واملـجــرم...
يف الـحـقـوق والـواجــبـات...!!

 
وت�شاوي بني  ا�شحاب الـحـق والـبـاطــل

بـيـنـمـا اال�شـالم... يـفـرق بـيـنـهـمــا ) وهــــو الــحــــق ( .

القلم
  )  (   قال

15 - الدميقراطية  تـ�شــاوي بـني الـعـالـم والـجـاهــل...!! )فـي الـتـ�شـويـت(...
  بيـنـمـا يف اال�شــالم....ال يـ�شـتــوون... قـال

)..  ...( الزمر

�شاد�شا  كـيـف تـحـولـت ) قــنـاعــة بـعـ�ش الـ�شـعـوب اال�شـالمـيـة ( اىل الـديـمـقـراطـيـة...؟؟

مـع بـدايــة الـقــرن الـعـ�شــريـــن... بــدا وا�شـحـا ان الـخـالفــة اال�شــالمـيـة ) الـعـثـمـانـيـة ( ، 

الـتـي كــان عـا�شـمـتـهـا ا�شـتـانـبــول وا�شـلـهــا ) ا�شــالم بــول ( اي مــديــنــة اال�شــــالم... 

بـدا وا�شـحـا بـانـــهـا عـلـى و�شـك االنـهـيـار... وذلـك بـ�شـبـب املـوامـرات الـخـارجـيـة... 

ا�شــافـة اىل ا�شـبــاب داخـلـيـــة... 

وبـالـفـعـل �شـقـطـت الـخـالفـة يف �شـنـة 1924... واعلنـت الـجـمـهـوريـة الـتـركـيــة الـعـلـمـانـيــة... 

وبـريـطـانـيـا...  بـفـرنـ�شـا...  املـتـمثلـة   اال�شـتـعـمـاريـة  الـدول  تـقـا�شـمـت  ذلـــــك...  وقـبـيـل 

مـعـظـــم الــبــالد الـتـي كـانـت اجــزاء مـن الـخـالفــة اال�شــالمـيـة الـعـثـمـانـيـة...

الـتـي كـانــت تـحـكــم بـ�شــريــعـة اال�شــــالم.

ولـكــن بـعــد ان رزحــت ) الـبـالد اال�شــالمـيــة ( تـحـت �شـلـطـة اال�شـتـعـمــار... 

... طــرح الـنـظــام الـديـمـقـراطـي لـيـكــون بـديــال عــن �شــرع الــلــه

*   *   *   *    *
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ولـكــن الـ�شـعـــوب اال�شــالمـيــة رفـ�شـــت... 

وال زالـتـ ــــ رافـ�شـة لـهـذا الـنـظــام االر�شـيـ ــــ عـلـى حـ�شـاب ديــن اال�شــالم الـ�شـمــاوي...

فـحاول الـم�شتــعـمـــر ـــــ وال زال يـحــاول فـر�شـهــا ـــــ على الدول الـمـ�شـتــعــمـرة... 

بعد خروجه منها بالقوة... لي�شمن م�شاحله... 

وكـذلـك حـ�شــد الـمـ�شتعـمـر ابـواقـــه مــن  

وغرهم...  و�ــشــيــا�ــشــيــني...  وفــنــانــني...  وق�ش�شيني...  و�ــشــحــفــيــني....  كـــــتـــــاب... 

لــتـ�شـويــق  الــديــمـقــراطـيــة... وتـحـ�شـيـنـهــا... وتـلـمـيـعـهــا... 

ولـكـثــرة مــا روج لـهـا �شــدق الـنــا�ش هــذا الـكــالم... 

وتــحــولــت يف قـلــوب وعــقــول الـكـثــيــريــن اىل  حــق... و�شــدق... وفـ�شـيـلــة...!!! 

�شـابـعــا  الـمـخـالـفـات الـ�شـرعـيــة... 

فانــها  ـــــ  كل وجوهها  فـي  ـــــ  اال�شــالم  تـخـالـف  الـديــمـقـراطـيـة  ان  اىل  باال�شـافـة 

تنطوي ــــ اي�شا ــــ على الكثر من املخالفات ال�شرعـيـة... منها 

اتخاذ الدميقراطية بديال عن   - 1

  شرع اللـه�

كـنـمـوذج  الـــدميـــقـــراطـــيـــة  طـــرحـــت 

لـلـحـكـم و ادارة الـبـالد...

عـبـر الـقـانــون الـو�شــعـي...

وهــجــر الــقـران الـكــريــم... 

والـ�شـــنـة الـنـبــويــة الــ�شـريــفـة..

  وهــذا مــخـالـــف لــقــولـــه

... (  الن�شاء  (

الديـمـقراطيون  تــركــوا الـقـران الـكـريــم...!! 

و اخـــذوا بـالــد�شــتـــور..!!

*   *   *   *    *
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2 - الدميقراطية والق�شم الد�شتوري 

ان اي ناجح يف االنتخابات ، ال يحق له ان 

يبا�شر دوره فى املجل�ش ، اال بعد ان يق�شم 

مبا يــ�شـمـى الق�شم الد�شتوري...!!

وهـــــو ان يـــقـــــول الــعــ�شــــو بـــ�شــــــوت عــــــال 

ومـــ�شــمـــــوع 

) اقـــ�شــم بـالـلـه الـعـظـيــم... ان احــتــرم الــد�شـتـــور... (

فهل يجوز للم�شلم ان يـقـ�شـم باللـه العظيم على احرتام الد�شتور...!!!؟؟؟ 

)الذي جعل بديال عن �شرع اللـه ...!!!(  والذي يــبـيــح  الــربـا... والـتـبـرج... 

واالخـتــالط... والـمـو�شـيـقـى... والــرقــ�ش... واالغــانــي... وكــثـيـرا مـن الـمـحـرمــات...!!!؟؟؟ 

مالحظة  هـذا مـا يـجـب ان يـقـ�شم عـلـيه الـعـ�شـو الـمـنـتـخـب..

حتى ي�شبح ع�شوا يف تلك الـمـجـالـ�ش...!!!

اي يـقـ�شـم على احـتـرام  الباطــل...!!! والـ�شــالل...!!! 

*   *   *   *    *

يق�شم على احرتام الد�شتور

 الـمخالف ل�شرع اهلل تعاىل...!!

مـالحـظــة  بـعــ�ش الـد�شـاتــيـر تــنـ�ش عـلـى ان ديــن الــدولــة اال�شــالم... 

او ان اال�شــالم مـ�شـدر ا�شــا�شي مـن مـ�شــادر الـتـ�شــريــع... 

او انــــه مـن مـ�شــادر الـتـ�شــريــع.... 

هــذه الـنـ�شــو�ش كــلـهــا مــرفــو�شـــة �شــرعــا... وغــيــر كــافــيــة.

ولــتـكــون هــذه الـنـ�شــو�ش مــقـبــولــة �شــرعـــا... يــجــب ان تـــكــون الـــعــبـــارة 

ديــن الــدولــة اال�شالم ... وهــو الــمـ�شـدر الـوحـيــد لـلـحـكـم بـيـن الـنــا�ش.
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بـعـ�ش االعـ�شـاء اذا قـيــل لــهـــم    انــــكــم تــقـ�شــمـــون عــلــى احـــتــرام الــد�شــتـــور...!! 

يـقـولـون  نـحـن نـقـ�شــم بــالـ�شـنــتــنــا... ونــنـوي يف قـلـوبــنـا... غــيـر مـا اقـ�شـمـنـا عـلـيــه...!!

الـــجــــواب 

1 - قـال الـنـبـي �  ) الـيـمــني عـلـى نــيـة الـمـ�شـتـحــلــف ( م�شلم

) اي الذي يطلب الق�شم (... فالق�شم ) �شـرعــا ( على ما يـفـهـم مـنه يف الظاهر.

2 - لــو كـــان االمــــر كــمــا يـــقـــولـــون... لــفــ�ــشــدت حمــاكــمــات الـــنـــا�ـــش... وعدالتهم... 

ولفتح الباب امام كل متالعب...!!! وتخل�ش من العقوبة...!! وكــــثـرت �شــهـــادات الــــــزور...!!!

.. 3 - عنــدمـــا يـق�شم الع�شو على احرتام هذا الد�شتور الـمـخالف ل�شرع اللـه

يفهم امل�شلم ــــــ بح�شب الظاهر ــــــ من هذا الق�شم    جــواز الـديـمـقراطـــية...!! 

) اذا كــان الـعـ�شـو مـمـن يـــ�شـــمـون بـاال�شـالمـيـيــن...!!

 ) ...  ويـقــدمــون انـفــ�شــهــم عـلـى انــهـم  قــدوة ودعــاة الـى الــلــه

فهل اعطي امل�شلم ــــــ علم الغيب ــــــ حتى يعرف نـيـــة الع�شو الـمنتخب...!!؟؟ 

وق�شده..!!؟؟ )وانــه راف�ش للدميقراطية.. حتى يعتمد على هذا الفهم..!!؟؟( 

فـهذا غـــ�ش خــطــيــر...!! وت�شـلـيـل للم�شلمـني غــيــر جــائــــز �شـــرعــــا...!!

تـــنـــبـــيــــــه 
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3 - الـــديـمـقـــراطــيــة ومــمـــار�شــة الـمـخـالـفــات  
يف الـمـجـالـ�ش الـنـيـابـيـة يـنـتـ�شـر   الـتـبـرج... واالخـتـالط... ومـداهـنـة الــعـلـمانـيـيـن... والـلـيـبـرالـيــيـن...

ومـجـاراتـهـم... واحـتـرام ارائـــهـــم وغـيـرهـا...!! وهـذه كـلـهـا امــور مـحـرمــة .

4 - الــديــمـقـراطـيــة وتـرك االمـر بـالـمـعـروف والنـهـي عــن الـمـنـكـر  
يف كـثـيـر مـن االحــوال تـكـون بـعــ�ش الــنـائـبـات  �شــافــرات... مـتــبــرجــات... 

والنواب جال�شون ينظرون الــيــهـــن...!! دون انـــكــــار... وال نهي لهن...!!

ـــــ الن هـذا مـن الـحـريـة الـ�شـخـ�شـيــة الـتـي كـفـلـهـا  ـــــ ا�شــالـ   بل ال يحق لهم الــنـهـيـ 

الـد�شـتـور...!!! 

5 - الــديـمـقـراطـيــة والـحـ�شـانــة الـبـرلـمـانـيــة  
الـحـ�شـانـة الـبـرلـمـانـيــة تـعـني ان الـعـ�شـو يف الـبـرلـمـان 

ال يــ�شــاءل...!!! وال يـــمــ�ش...!!! وال يــعــاقـــب...!!!

مـهـمــا فــعــل مـن مـخــالـفــات ) اال بـمـوافـقــة الـمجل�ش...!!!(. 

وبـالـتـالـي فـقـد ا�شـبـحـت هـذه الـحـ�شـانـة ، و�شـيـلـة لـلـظـلـم والـتـعـدي واالفـالت مـن الـعـقــاب...!! 

اما اال�شالم... فال ح�شانة فيه... فالنا�ش �شوا�شية.. قال � 

) انــمـا اهــلـك الـذيــن مـن قــبـلـكــم ، انـــهـم كـانوا اذا �شـــرق فـيـهـم الـ�شريـف تـركــوه ، 

و اذا �شـرق فـيـهـم الـ�شـعـيـف اقـامـوا عـلـيـه الــحـد ، وايـــم الــلــه لـــو ان فـاطـمــة بـنـت 

البخاري
 
حممد �شـرقـت لـقـطـعــت يــدها. ( 

6 - الــديـمـقـراطـيـة والـتـطـلـع الـى الـمـنـ�شب  
فـي الـديـمـقـراطـيـــة 

الــتــطـــلع الـى الــمـنــ�شــب امــر مـحـمــود..!!!

بـل انـهـم ــــــ يـتـذابـحـون ــــــ مـن اجـل كـر�شـي الـبـرلـمـان... 

امـا يف اال�شــالم... فــانــه مــذمـــوم...!!!

لذلك فقد كان امل�شلمون ــــــ يف االحوال العامة ــــــ 

يـــهــربـون مـن تـقـلـد الـمـنـا�شـب... 

النــهـا م�شــوولـيـة كـبـيـرة...!!!

قال � 

)يــــــــا عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن بــــــن �ــــشــــمــــرة ! 

االمــــــــــــــــــارة.  تــــــ�ــــــشــــــال  ال 

اعــطــيــتــهــا عن  ان  فـــانـــك 

اليها. وكـــــلـــــت  مـــ�ـــشـــالـــة 

مـــن غر  اعــطــيــتــهــا  ان  و 

م�شالة ا عنت عليها(.  م�شلم
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)1( ا�شــنـاد مـهـمــة الـرئـا�شـــة لـلـمــراة فـيـه ظــلـم كــبـيـر لـهـا... ولـ�شـعـــبـهــا... حـيـث ان الــمـراة ال 

تــتــطـــلـع اىل هـذه الـوظـيـفـة  نـفـ�شـيـا... وجـ�شـديا... وتــــفـــرغـــــهـــا لـبـيـتـهــا فـــيـــه  

�شـعــادتـــهـــا وراحـــتـــهـــا... هــــذا مــــن جـــهـــة... ومــن جـهـة اخـرى... فــان ا�شـنـاد هــذه الـوظــيـفـة لـهـا فـيـه  

ظـــلــــم كـــبـيــــر لــ�شـــعـــبــهــا...  وذلــك بـ�شـبـب و�شـعــهــا  الــفـــطـري... والــنـفــ�شـــي... والــجــ�شــدي الـــخـــا�ش...

كــمــا ان تــطــلـع الـمـراة الن تــكــون امـــا... يــتـعــار�ش مـع مــهــام الــرئـــا�شـــة ... بــ�شـبــب  

الــحـمـل ومــتـاعـبــه... واالر�شاع... والـنـفـا�ش... والــتـفـرغ لـ�شــوون االوالد... والـمـراة ال تـعــدل بــهـذه 

االمــومـة �شـيـئـا... حـتـى ولــو كـانــت الـرئــا�شـة... كــل ذلـك اثـبـتـه  الــواقـع... والـتـجــربــة...

كـمـا انــــه �شرحت بـه الـنـ�شاء يف كــثـيـر مـن الـ�شـهــادات...!!!

ولكن لكرثة ما يروج لهذه الوظيفة... ا�شبحت كثر من الن�شاء يح�شــنب انـهـن مظـلـومات...!!

بـيـنـمـا هـن )يف الـواقع( مـلـكــات يف بـيـوتـهــن يف ظــل اال�شـالم... احلمد لـلــــه...

الــمـراة  وتــــويل  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة   -  7
لـرئــا�شــة الـبــالد 

ـــــــة ال تـمانـــــــع مـــــــن ان يكون  الـديـمـقـراطـيـ

امـــــــراة...!!  للبـــــــالد   االعلـــــــى  الرئي�ـــــــش 

كـمـا يف بـعــ�ش الــدول... 

وامــا يف اال�شـالم... فـقـد قــال � 

) لــن يـفـلح قــوم ولــوا امــرهــم امـــراة (
رئـيـ�شـة وزراء بــريـطـانـيـا الـ�شـابـقـة..!!

وبـريـطـانـيـا مـن اقــدم الـدول الـتـي تـنـادي بالدميقراطية

*   *   *   *    *

مـالحـظـة  )هـذا الـحـديـث الـ�شـريـف( ، لـيـ�ش فـيـه غــ�ش مــن مـكـانــة الـمــراة... 

وحــا�شـا هلل ... ان يــ�شـــرع مـا فـيـه ظـلــم  المــراة... او رجـــل... 

ومــن اعــتـقـد ذلـك فــقــد كــفــر...!!!

فـيا اختاه... انت  االم... واالخـــت... والـــبــنــت... والـــزوجــــة... وكــــلـــــكــن غـاليات علينا...

...
)1(

  نــريــد لـكـن ان تـحـيـــني حـيـاة االيـمـان... ور�شى الرحمن

البخاري
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8 - الـديــمـقـراطـيـة ومـ�شـالـة الــوالء والـبــراء  
يـامـر اال�شــالم اتـبـاعــه ان يـقـيـمــوا عــالقــاتــهــم مــع االخـــرين عـلى ا�شا�ش  

الـــوالء... والــبــراء... والـــوالء هــــو  الـمـحــبـــة... والــنــ�شـرة لـلـمـ�شــلـمــني...

والـبــراء هــو  كــره كـفـر الـكافـرين... وعدم منا�شرتهم على امل�شلمني... 

وهـذه الـمـ�شــالــة ــــــ مـهـمــة جـــدا ــــــ يف حـيـاة االنـ�شــان الـمـ�شـلــم...

ذلـك ان    تـمـا�شــك الـمـ�شـلـمـني... ووحـدتـهـم... وقــوتــهــم... وهـيـبـتـهــم يف قــلــوب اعــدائــهــم... 

انـــمــا هـي رهــن بـمـ�شــالــة  الــوالء... والــبـــراء... 

فـالــعــالقــة يف اال�شـــالم يف مــا بــني الـمـ�شـلـمــني تـــقــوم عـلــى ا�شـــــا�ش 

 االخـــوة يف الـديـن ... والـتـوحـــيـد ... والـعـقــــيـدة...

قــال              احلجرات

هــذا الـركـن الـركـني يف حـيـاة االمـة... يـ�شـيـع ويـهـدر يف ظــل الـديـمـقـراطـية...!!!

فــتــتــعـر�ش االمـة  لل�شـعـف... ولـتـغـلـغـل اعـدائـهـا... ولـالخـتـراق مـن قـبـل حـا�شـديـهــا... 

الن الــديــمـقـراطـيــة تـقـيـم الـعـالقــة مــع االخـريــن عـلــى ا�شـــــا�ش  

الـجـغـرافـيـا... واالر�ش... او مــــا يـــعـــبـــر عـــنـــه ) بـالــــمــــواطــــنــــة (. 

وقــد اثـبـتـت الـحـقـائـق الـتـاريـخـيـة... ان اقـوى ربـاط يــربـط االنـ�شــان بـاخـيــه االنـ�شــان... 

انـــمـا هـو  وحــدة الـديـن... والـعـقـيـــدة... وهــذا مـا نــادى بــه اال�شـــالم.

9 - الـــدعـــوة الـى الـديــمـقــراطـيــة دعـــوة الـى الـبــدعــــة  
كــمــا هــو مــعـلــوم لـكــل مـ�شـلــم ان الـلــه  قـــال 

الن�شاء          

 ... فــهــذا هــو الـواجــب... والـديــمـقـراطـيــة تـحـكـم بـغـيـر مـا انــزل اللـه

فـتـحـكـم بـمــا �شــرعــه الــنـــواب...!!! وبـالـتــالـي تـكـــون الــديـــمـقـــراطــيــــة   

بــدعـــة �شـركـيـة مــحــرمــة... ال يـجــوز الـدعــوة الـيــهــا... فـ�شــال عــن الــعـمــل بـهـا...

 قـال ر�شــول اهلل �  )... و ان كــــل بـــدعـــــة �شــــاللـــة ( م�شلم

*   *   *   *    *
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10 - الـديـمـقـراطـيـة �شـيـف مـ�شـلـط عـلى رقـــاب
الـفـقــراء ـــــ فــقــط ـــــ   

مـثـال عـلـى ذلـك  الـخـمـر...

يــ�شــمــون )ممــــن  الــربملــانــيــة  املــجــالــ�ــش  اعــ�ــشــاء  طــالــب 

الـخـمـر بـــــمــنــع  ــــ  ــــ ـ الــــبــــالد  بـــعـــ�ـــش  يف  ـــــــــــــ   ) بـــاال�ـــشـــالمـــيـــني 

) بـا�شـم الـديـمـقـراطـيـة ( ، فــمــنعـــت بـالـتـ�شـويــت عـلـيــهــا...!!!

ولـكـن ــــ واقـعـيــا ــــ مــنـعــت عـن الـفـقــراء فــقـــط...!!! ذلــك ان   

كـل قـرار بـالـمـنـع )يف ظـل الـديـمـقراطـيـة( ، ال يــوثــر عـلـى 

الفا�شدين من االغــنـيـاء... النــهـم يف الـغـالـب قـادرون عـلـى 

الـحـ�شـول عـلـى هـذه الـمـمـنـوعــات ، بـمـا لـديــهـم مـن  

امــوال... و�شـلـطـة... ووا�شــطـة... ونــفــوذ...!!!

ال... بـــل... انــهـم يــتـاجــرون بــهـا ـــــ ايــ�شــا ـــــ ...!!

و انــمـا يـطــبـق ـــــ فــقـط ــــ عـلى الـفـقـراء الــذيـن ال امــوال 

 هـذا مـن جــهــة..
)1(

عــنـدهم... وال �شــلـطــة... وال نـفـوذ... 

ومـن جـهـة اخـرى... فـان الـغـنـي قـادر عـلـى االفــالت مــن 

الـعـقـاب ، يف حــال قــبـ�ش عـلـيـه مـتـلـبـ�شـا بـمـخـالـفـة قـانـونـيـة  

) عــن طـريــق الــر�شــاوى والــوا�شــطــات وغــيــرهــا...!!!( ،

بـخـالف الـ�شـعـفـاء والـفـقـراء الـذيـن يطـبـق عـلـيـهــم 

ـــــــم ال يـمـتلـكـون  ـــــــد عـقـوبـاتـه ، النــــهـ ـــــــون بـا�شــ الـقـانـ

ـــــــو نـظـام ال يـحـقـق  ...!!! اذا فـهـ
)2(

ـــــــواال وال وا�شـــطــات  امــ

الـعـدل بـيـن الـنـا�ش... النــــه نـظـام بــ�شـري قــا�شــر.

)1( وذلـك بـخـالف اال�شـــالم ، حـيـث ان الـتـحـريـم والـتـحـلـيـل يــوثــر عـلـى كـل امل�شلمني   

اغـنـيـاء وفـقـراء... الـحـمـد لــلـه عـلـى نـعـمــة اال�شــالم.

)2( نــ�شـرت احـدى الـ�شـحـف الـكـويـتـيـة بـتـاريخ 2010/6/28 ، تــ�شـريــحــا الحــد الــنــواب 

يـــوكـــد ان الــديــمــوقـراطــيــة �شــيــف مـ�شـلــط عـلـى الـفـقــراء ـــــ فــقــط ـــــ يـقــول فــيــه  

وقــعـنـا عـلـى طـلـب لـعـقـد جـلـ�شـة خـا�شــة بـ�شـان تـجـاوزات لـجـنـة االزالة وانـحـرافـهـا يف تـطـبـيـق 

الـقـانـون... فـيـتـرك الـمـتنـفـذون... ويـنـقـ�شـون عـلـى �شـاللـم الـمـواطـنـيـن الـبـ�شــطــاء..!!

الـخـمـر مـمـنـوعــة يف بـعــ�ش 

الـبــالد الـديــمـقـراطــيـة..!!

ولـكـنـهــا مـ�شـمـوح بـهـا واقــعــيــا..!!

الـديـمـقـراطــيـة نـ�شـيـرة ا�شـحـاب 

الـنـفــوذ... 

امــا هوالء ـــــ الـعـمـال والـكادحون ـــــ 

فال ن�شر لهم... اال الــلـه تـعـالــى..!!
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ثـامـنــا  �شـلـبـيــات واقـعـيــة 

اوال  الــديـمـقـراطـيـة هـي حـكـم االقـلـيـة...!!!

بـــل هـي فـي بـعــــ�ش الـبـــالد حـكــم الــفــرد...!!!

) اي الــدكــتــاتــوريـــة بــثـوبــهـــا الـجــديـد...!!! (

 ففي ظل الدميقراطية، ا�شبحت طبقة كبار االغنياء، 

الطبقة  هي  )الرا�شماليني(،  االمــوال  �ـــش  و و ر وا�شحاب 

احلاكمة الـمـ�شرعة �شاحبة االرادة العليا...!! فهي التي 

تــــو�شـــ�ش االحــــزاب...!! وتـــمـــــلــك و�شــائـــل االعـــالم...!!

الـعـام  ـــراي  الــــ تـ�شكـيل  يف  الــكـــــبــر  االثـــــــر  ذات 

ارادة  ان تكون  النهاية  بـما يكفل يف  و�شناعـتـه... 

)االغنياء(، هي  

االرادة العليا احلقيقية �شـاحـبـة التـ�شـريـع...!!

الربملانات...  تلك  يف  تـ�شـن  التي  والت�شريعات 

والــــــقــــــرارات الـــتـــي تـــ�ـــشـــدرهـــا تـــلـــك الـــــــــدول... 

تكون اخذة بعني االعتبار م�شالح هوالء الــرا�شـمـالـيـــني...!!

ا كرث من اخذها م�شالح ال�شعب...!! او ا كرثيته...!!

وعـلـى ذلـك... فـالــديــمـقــراطـيـة هـي  

حــكــم الــرو�شــاء..!! وجــمـــاعــاتــهــم الـمــقـــربـــة مــنــهـــم..!! ومــن عــائــالتـهـم..!! 

�ش االمـــوال... وو�شـــائــل االعــــالم... و و وكـبــار الـتـجـار... واالثــريـاء الـذيـن بـيـدهــم ر

ويــ�شـتـطـيـعــون بــو�شـاطــتـهــا ان يـ�شـلــوا... او يــو�شــلـــوا الـى الـبـرلـمـان مــن يـ�شــاوون...

هـذا �شـعـار حـزب املـحـافـظــني يف بــريـطـانـيــا

الــذي يـمـثــــل طـبـقــة االثـريــاء

الـديـمــقراطـيـة كـالـتـفـاحـة الـما كـولـة

ال تــ�شلـح لــ�شــــيء...!!
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تـنـبـيـــه 

 .. حـيـث ان  كـثـيـرا مـن الـبـالد 
)1(

يـنـادي كـثـيـر مـن الـنـا�ش بـاقـرار قـانـون لـالحــزاب 

اليــوجـد لـديـهـا مـثـل هـذا الـقـانـون.. الـذي يـعـتـبـره دعـاة الـديـمـقـراطـيـة مـن الـ�شـمـات   

الــبــــارزة.. والـوا�شـحـة يف الـديـمـقـراطـيـة..!! 

ولـكـثـرة مـا نـودي بـهـذا الـقـانـون.. ظــن كـثـيـر مـن الـنـا�ش.. ان الـدولـة ال يـمـكـن ان 

تـكـون عــادلـة دون هـذا الـقــانـــون..!! وبـالـتــالـي دون احــزاب..!! 

مـع ان اال�شـالم.. يـرفـ�ش مـبـدا االحـزاب والـتـحـزبـات.. فـمـا هـو الـ�شـر يف ذلـك..؟؟

اجلــــواب  ان مــبــدا االحــــــزاب.. قــائــم عــلــى مــبــدا احــتــكــار احلــيــاة ال�شيا�شية يف 

الـمجتمع.. فـالـمجـتـمـعـات الـتـي فـيـهـا احزاب.. ال يـ�شـتـطـيـع الـ�شـخـ�ش الـعـادي 

)1( مـعنى قـانـون االحـزاب    هـو الـقـانـون الـذي يـنـ�ش عـلـى الـتـرخـيـ�ش لـالحــزاب.. والـيـات ذلـك.. 

وطـريـقـة مـمـار�شـة عـمـلـهـا.. و�شـروط مـن يـتـقـدم لـلـتـرخـيـ�ش لـهـا.. وطـريـقـة تـمـويـلـهـا.. وكـل مـا يـتـعـلــق بــ�شـانــهــا.

يـقــول الـرئـيـ�ش االمـريـكـي فــورد... ان مـقـولــة 

)هـذه حـكـــومــــة الــ�شــعــب... ومـــن الــ�شــعــب... ولـلـــ�شــعــب... لـــم تــعــد قــائـمـــة...!!!

انـــهـا حـكــومـــة الــ�شــركــات... ومــن الــ�شــركــات... ولـلــ�شــركــات...!!!( ا. هـــ.

لـذلـك.. فـان الـقــول بـان الـبـرلـمـانـات فـي الـبـالد الـديـمـقـراطـيـة تـمـثــل 

راي االكـــثــريــة... و ان الـحـكــام مــنــتـخـبــون بــراي االكــثـــريـــة... 

وانــــهــم يـحـكــمـــون بـمــا تــ�شـرعـــه االكــثــريــة وتــريــده... 

هــو قـول يـخــالــف الـحـقـيـقــة والــواقــع... وهــو كــذب وتـ�شـلـيــل...!!!

هـذا يف الـبـالد الــديــمـقـراطـيـة الـغـربـيـة. امـا الـبـرلـمـانـات يف الـدول االخــرى...

فــهــي اقــل �شــانـا، وهـي ا�شـم عـلـى غــيــر مـ�شـمـى...

اذ ال يــجـرو اي بـرلـمـان يف تـلـك الـــدول، ان يـتـعــر�ش لـ�شـخــ�ش الـحـاكــم...!!!

او ان يــتـحــداه...!!! او ان يــتــحــدى نــظــام حــكـمــه...!!!

فــالــرئــيــ�ش... او الـحــاكـــم... او الــ�شـلـطـان... يـ�شــتـطـيــع يف الــنــهــايــة ان 

يـحــل الـمـجـلـ�ش... او يــربـطــه...!!! يف اي وقــت �شــاء...!!! وكـيـفـمـا �شـــاء...!!!
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ان يـ�شـل الـى الـوظـائــف الـعـليـا ـــــ وال�شـيـمـا ـــــ الـمـراكـز الـمـفـ�شـلـيـة يف الـدولـة  

االحـزاب  مـن  حزب  الـى  مـنـتـمـيـا  يـكـن  لـم  اذا  وغـيـرهـا..  والـــوزارة  كـالـرئـا�شــة.. 

الـكـبـيـرة.. والـمـهـيـمـنـة يف الـمـجـتـمـع..!! وبـالـتـالـي.. فـان كـثـيـرا مـن الـكـفـاءات الــقــيــاديــــة

عــوام  �شـخـ�ش مـن  اراد  اذا  و  بـ�شـبـب هـذه االحــزاب..  الـمـجـتـمع..  يــحـــرم منـهـا 

الـنــا�ش.. الـو�شـول الـى مـنـ�شـب مـن الـمـنـا�شـب الـمـوثـــرة.. فـانــــه يـنـبـغـي عـلـيـه 

امـا ان يـتـنـازل عـن قـنـاعـاتـه ل�شـالح مـبـادي الـحـزب..!! ويـنـافـق مـن اجـل قـبـولـه 

فـــيـه..!! ثــم يـ�شـتـمـر عـلى ذلـك.. الـى ان يـتـرقـى فـيـه.. وبـعـد ذلــك قـد يـر�شـحـه 

الـحـزب النـتخـابـه.. وهـنـا تـكـون كـمـيـة هـائـلـة مـن الـطـاقـات واالوقـات هــدرت يف 

هـذه الـمـ�شـائــل الـتـنـظـيـمـيـة.. الـبـالـيــة.. الـتـي ال تــقــدم وال تــوخـــر.

و امـا ان يـقوم فـيـو�شـــ�ش لـحـزب جـديـد..!! وعـادة االحـزاب النـا�شــئــة ال يقـطـف ثـمـارهـا

الـمـو�شـ�شون ـــــ و انـمـا مـن يـاتـي بـعـدهــم ـــــ الن الـحـزب يـولـد �شـغـيـرا ويـاخــذ وقـتــا طــويــال.. 

حـتى يـ�شـتـطـيـع دخـول الـبـرلــمـان..!! 

وبـعـدها يـاخـذ وقـتـا اطــول الـى ان يــ�شـبـح حـزبـا رئـيـ�شـا.. وقــد ال يــ�شـبـح ابــــدا.

وهـنـا يـكـون عـمـر االنـ�شـان قـد فــات..!! و�شــاعــت قــدراته يف هـــذه االيـــام.. 

جـريـمـة  ويـعـتـبـره  االقـــتـ�شـاديـة..  الــ�شــوق  االحــتــكـار يف  اال�شالم  يــرفــ�ش  وكــمـا 

الـتـ�شـيـيـق  تـحـاول  وبـالـتــالـي  الــ�شــوق..  فــطـرة  تـتـالعـــب يف  ان  تـحـاول  اثـــمــة.. 

عـلى عـــوام الـنـا�ش.. مـن اجــل ثــلـة قــلـيـلــة مـن الـجـ�شـعـــيــن..!! 

*   *   *   *    *
ونـفـ�ش الـ�شـي هـنـاك مـا يــ�شـمــى بـالـجـ�شـع الـ�شـيا�شـي.. 

الـذي يـحـاول ان يـ�شـتـاثــر بـالـمـنـا�شـب الــكــبـرى.. والـحـيـاة الـ�شـيا�شيــة.. 

عـلى حـ�شـاب الــتــكـــافـــو يف الـمـجـتـمـع..!! والـتـ�شــاوي بــيـن الــنــا�ش..!!

ولــذلـك فـاال�شـالم يـرفـ�ش ـــــ اي�شا ـــــ الـتـحـزبــات.. واالحـزاب.. النــهـا تــ�شـر اكــثـر مـمـا تـنـفـع..

*   *   *   *    *
االحــزاب يف الـديـمـقـراطـيـة تـــتـــفــا�شـل يف الـــمــبــادي.. ولــيـ�ش يف الــعــمــل.. 

وامـا يف اال�شـالم فـالـمـبـدا واحـد بـيـن الـمـ�شـلمـني.. بـــل ال يـجــوز ان يـتـعـــدد.. 
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و انــمــا الــمــفــا�شــلـــة يف  

الـعـمــل.. والـنــ�شـــاط.. والـــ�شـــدق.. واالخــــال�ش.. والــتـــقـــوى .. واالتـــقـــان.. 

بــيــن الــمـ�شـلـمــيـن.. 

وهــذا مـا يـنـبـغــي ان يــوفـــر لـجـمـيـع الـمـ�شـلمـيـن بـالـتـ�شاوي يف الـمـجـتمـع الـواحـد..

والـلــه تـعـالــى اعـلـــم.

*   *   *   *    *

مــالحــظــة  كــان الـرئــيـ�ش الـتـونــ�شـي الــ�شـابــق  زيــــن الـعـابــديــن بـن عــلــي... 

يــدعـــي انـــه يـحـكـم بـالـنـظـام الـديـمـقـراطـي...!! فـلـديـه  بـرلـمـان...!! ونـواب...!! ود�شـتـور...!! واحزاب...!!

حـتى ثــار الـ�شـعـب عـلـيـه ، لـتـثـبـت هـذه الـثــورة... انــــه  ديـكــتـاتــوري... ظــالــم لـ�شـعـبــه...

وكـذلـك الـرئـيـ�ش الـم�شري الـمخلوع  حـ�شـنـي مــبـارك و�شـائـر الـدكـتـاتـوريـيـن االخـرين...

يـقــول لــويــ�ش الــخـامــ�ش عـ�شــر ) مـلـك فــرنــ�شــــا (  

)فـــي �شـخـ�شــي وحــده تـ�شـتـقـر الـ�شـلـطــة الــعـلـيـــا...!!

و ايل وحـدي تـعــود الـ�شـلـطــة الـتـ�شـريــعـيــة دون ارتـبـــاط وال مـ�شــاركـــة...!!

وعـنــي يـ�شـــــدر الـنـظــام الــعـام كـلــه...!!

وحــقـوق االمـة ومـ�شـالـحـهـا هـي بـالـ�شـرورة مـتـحـدة مـع حـقـوقـي ومـ�شـالـحـي...!! 

وال تــ�شـتـريح اال بــني يــــدي...!! (  لــويـ�ش الـخـامـ�ش عـ�شـر يف الثـالث من مار�ش من عام 1766

اقــــول  لــم يــبـــق اال ان يــقــــول انــــا ربـكـــم االعــلــى...!!!

وقـــد قــالــهــا �شــمـنــــا...!!! 

وكــل حــاكــم ــــ فــي هـذا الــعـالــم ـــــ مـا لـم يـحـكـم بـكــتـــاب اهلل ، و�شـــنـــة نـبــيــه �، 

يــقــول مـا قــالــه لــويـــ�ش الــخـامــ�ش عــ�شــر �شـــواء كـــان 

مـلـكـيـــا... او جــمــهـــوريـــا... او �شـيــوعــيـــا... او ديــمـقـراطــيـــا...!!!

*   *   *   *    *
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ثـانـيــا  الـديــمـقــراطـيــة حـكـــم االقــلــيـــة..

بــل هــي حكم اقـــل االقــلــيـــة  

يـــقـــول دعـــاة الــديــمـقــراطــيـــة بـــــان 

الــديــمـقــراطــيــة هــي حـكـم االكـثــرية او االغــلـبـيـــة...!!!

وذلـك ال يـــ�شــكـــل فــ�شـيــلــة لــلـــديـــــمـقــــراطــــيــــة...

 ..
)1(

بــالــحــق  الــعـبــرة  بــل  بــالـكـثــرة..  الـعـبــرة  فــلـيــ�شــت 

ومـع هــذا ، فـالـواقــع الــذي ال نــقــا�ش فـيـه يـثـبــت 

ان الــديــمـقــراطــــية هـي حـكــم اقـــل االقــلـيــة...!!!

وذلـك ان الـعـ�شــو الـمـنـتـخـب الـذي يـتـر�شــح يف دائــرتــه... 

يــتـر�شــح بــجـانـبــه مــر�شـحــون اخـــــــرون كــــثـــر... فــاذا فــر�شـنــا ان عــدد الــذيــن يــحــق لــهــم 

الـتـ�شــويــت خــمـ�شــني الـفــا يف دائــرة مــن الـــدوائـــر...

 مــر�شــحــني لـيـتـنــافــ�شــوا عـلــى كــر�شــي واحـــد لــهــذه الــدائــرة.
)2(

وتــر�شــح لــهــذا الــكـــر�شــي عـ�شــرة 

ــــــ اي الذين مار�شوا  ــــــ 50٪ مثال )3(  وكـان نــ�شـبـة الـم�شاركة يف هذه االنتخابات 

الــدائــرة على  25 الفا يف اح�شن االحــــوال... وح�شل الفائز يف هــذه  االنتخاب 

خـمـ�شـة االف �شــوت... وحـ�شـل االخــرون عـلـى الـبـقـيـة وعـــددهـــم تــ�شــعــة...

اذن  الــفــائـــز مــــفـــــو�ش مـن خم�شة االف نــاخــب ــــــ فقط ــــــ من خم�شـني الـــفا...!!

ولـــذلـك كـــانت الــديــمــقــراطــيــة هـي حـكــم اقــل االقــلــيـــة...

ولـــيـ�ش كــمـــا يـــدعــي دعــاتــهـا بــانــهـــا حــكـــم االكــثــريــــة...!!!

    1( الـمــتـتـبـع لـمـعـــانـي االكــثــريــة يف الــقـران الــكــريــم.. يـجــد انــهــا وردت يف �شــيــاق )الـــذم(.. قــال(

)  ( يــو�شـــف 

)...  ( الـمــائـــدة

...( االنــعــــام (

)2( بـلـغ عــدد الـمـر�شحـني لالنتخابات الربملانية امل�شرية لعام )2010( 5064 مـر�شـحــا... 

يـــتــنــــافـــ�شـــون عــلــى )508( مـقـاعــــد ) اي بـمــعــدل مـقــعــد واحــد لـكــل عــ�شــرة مــر�شـحـــني (.

)3( بــلــغــت نــ�شـبـة الــمـ�شــاركــة يف االنــتـخـابـات الـبـرلـمـانـيـة االردنــيــة لـعــام 2010، حــ�شــب 

مــا هــو مــعـلــن ) ر�شــمــيــا (  53٪ فــقـــط...!!!

ن�شبة امل�شاركة يف االنتخابات 

الربملانية امل�شرية لعام 2010

عـــــــــدم املـــ�شــــاركــــــة

%85

امل�شاركة

%15
فقط
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)وال�شيما  الـمئة  يف  مــن خم�شني  اكــرث  تنبيه  

يف املجتمعات اال�شالمية(، ال يدلون با�شواتهم 

كـــثـــرا من  ـــــــــ )الن  غـــالـــبـــا  ـــــــــ  انـــتـــخـــابـــات  اي  يف 

حرمة  ــــــ  تعاىل  اهلل  بــاذن  ــــــ  يعتقدون  امل�شلمني 

هـــذه االنـــتـــخـــابـــات... وكــذلــك ال�ــشــبــاب اخــــرى(، 

وبـالـتـالـي فــان نــواب الـمـجــالــ�ش الـبـرلـمـانــيـــة...

 ال يـمـثـلــون غــالـبـيــة الــ�شـعــب...

و انـمــا يــمـثـلــون ) اكـثـر مـن �شــــوت لــهـم بـالــنـ�شـبــة لـــغـيـرهـم (.

وكذلك االمر بالـنـ�شـبـة لـرئـي�ش الـدولـة ـــــ يف بع�ش البالد ـــــ

�شــواء اكـــان انـــتــخــابــه من الــ�شــعـب مـبـا�شـرة... ام بــو�شاطــة اعــ�شــاء الـبـرلـمان...

فانــه ال ينـتـخــب بـاكـثـريــة ا�شــوات الـ�شـعــب... بــل بـاقــلـيــة اال�شـــوات...

كــمـا هــو حــا�شــل مـع اعــ�شــاء الـبـرلـــمـــانـــات. 

ولهذا فان القول بان الربملانات يف الـبالد الديـمقراطية تـمثل راي االكـرثيـة هـو قـــول  

يــخـالــف الــواقــع...!!

و ان الــقـول ــــــ ايـ�شـا ــــــ ان الـحـكـام يختارون من ا كـرثيــة الـ�شـعــب... 

وانـــهـم ي�شتمدون �شلطــتهم من الـ�شـعب، هو قول  يـخـالـف الـحـقـيـقـة ــــــ ايـ�شـا ــــــ ...!!!

مـــالحــظــة مـهــمـة جــدا جـــدا

ومـن هنا يت�شح لنا ان الديـمقراطـيـة كانت ــــــ والزالـت ــــــ حـكـم االقـلـيـة لالغـلـبـيـة...!!!

بـل هــي حـكــم اقـــل االقــلـيــة...!!!

ولــيـــ�ش حـــكــــم الــ�شــــعـــــب... او االغــلـبــيــــة...

كــمـا يـدل عليـه ظـاهر تـعريف الــديـمـقراطـيـة...!!! 

يا �شبحان اللـه... كيف مل يتنبهـ ـــــ لهذه الـم�شالةـ ـــــ  

اغلب الب�شر...!!! طـوال هـذه الـ�شنـني...!!!؟؟؟ 

ـــــــــــ والزالـــــــــوا  ــــــــــ   يـــــعـــتــــقـــــدون  كــــــانـــوا  مــمـن 

حــ�شـبــنــا الـــلــه ونــعـــم الــوكـــيــلان الـديـمقراطيـة هي  حــكـــــم االغــلــبـيـــــــة...!!! 

)مــا يف احــد يـنـتــخــــب(

�شـنـدوق انـتـخــابـي فـــــارغ



30

الدميقراطية يف امليزان

ثــالـثـــا  الديـمـقـراطـيـة وحـل مـجـلـ�ش االمـــة بـ�شـــبــب عــــــدم الـتـعـــاون 

مــن مـواد الـد�شـتـور يف بــعــ�ش الــدول الـديــمـقـراطــيـة بـانـــــه  

ان تــعــذر تـعــــاون الــ�شـلـطـتــني الـتـ�شــريـعــيـــة والــتــنــفـــيـذيـــة... 

فــانــــه يـحـق لــرئــيــ�ش الــدولـــة 

ان يـــــحــــل الـمـجــلـ�ش...!!! ويـدعــو اىل انـتـخــابـات مــبــكــرة..!!

مـع الـعــلـم بــان هــوالء الـنــواب... مـن الـمـفــرو�ش انـــهــم يـعـبــرون عـــن ارادة الــ�شــعــب... 

ومـنـتـخــبـــون مـنـهــم... فــكـيــف يـــحـــــل الـمـجـلـــ�ش..!!؟؟ 

وايـــن حـــكـــم الـــ�شـــعــــب مـــن هـــذا الــــتـــنـــاقـــــ�ش...!!!؟؟؟

رابـــعـــــا  الــديــمـقــراطــيــة واال�شــتـجـــواب وتــقــديـــم اال�شــتــقـــالــة  

اء... لـ�شــوء ادارته... ر يف كـثـيـر مــن االحـيـان يـلـجـا الـنـواب الـى ا�شـتـجــواب احـد الــوز

ويــجــب عـلــى الـــوزيـــر د�شــتــوريـــا امــــا  

1- ان يــجـيــب عـلـى ا�شـئـلــة الـنـواب...!!! 

2- او يـقــدم ا�شـتـقــالـــتــه قــبــــل اال�شـتــــجـــــواب... 

وقـد يـكـون الـوزيــر قـد ارتـكـب كــوارث وهــو يف مـنـ�شـبــه...!!!!! 

فـانـه وبــمــجــرد ان يــقــدم ا�شــتـــقــالـــتــه، يــ�شــتــطـيـع ان يـــفـلـت 

مــن الــمــ�شـاءلـــة... بــكـــل �شــــهــــولــــة...!!

خـام�شـا  اال�شـتـفـتــاء عـلى الـد�شـتـــور 

بـعـــد الـفــراغ مــن و�شـع الـد�شـتــور... 

يــطـــرح لـال�شـــتـــفــتـــاء عــلــيــه مــن قـبــل الـ�شـعـب...

ـــــــن االحـــــــوال، ـــــــور يف كــــثـــيـــر مــــ ـــــــذا الــد�شــتــــ وهـــ

 يـــبـــلــغ الـــمـــئــــات مــــن الــ�شــفــــحــــات...

وا كـثـر الـ�شـعـــوب ان لــم نــقــل الــغـالـبـيــة الــ�شـاحــقـــة... 

ال تعرف ماذا ي�شم الد�شتور من مواد...!! وحتى لو اتيح هذا الد�شتور لالطالع 

عليـه، فانـــه بحاجة الـى وقـت طــويــل لـفـهـمــه، كمـا انـه بـحـاجـة اىل اهـلـيــة لـفـهـمـــه... 

فـلـيــ�ش كــل الــنــا�ش مـتـخـ�شــ�شـــني يف قــراءة الـقــانـــون...!!! 

فـالنـاخـب يـ�شـوت عـلى ما يـجـهــل...

مـن يقرا هذا الد�شتور...!!!؟؟؟

 فــــ�شـــال عــــن فــــهــــمــــه...!!!؟؟؟
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انـــه فـي كـثـيـر مــن االحــوال،  كــمــا 

يــ�شـــوت وهــو يف و�شــع ال يــ�شـمــح 

لـــه بــاتـخــاذ الـقـــرار الـمـنـا�شــــب... 

لــكــثــرة الـ�شــغــوطــات عــلـيــه... 

كما هو احلال يف بع�ش الدول االفريقية... 

مــثــــل انــتــــ�شــــــــار  

الــفــقــر... والــجـهــل... والــــــمــــــــر�ش...!!!

) كــمـا حـــدث يف تـــنـــزانــــيـــا... وغــيــرهـــا...!!! (

مــع الـــجـــــــوع... والـجـــهــــل... 

والــــــمـــــــــر�ش... والـــخــــــــوف

كـيـف تــريــدون مـن هــوالء الـفـقــراء 

ان يــ�شـــوتــوا عـلـى الــد�شـتـــور...!!؟؟

مــالحظة          اخـي الـم�شلـم    بــامكـانــك ان تـ�شــال نــفـ�شـــك ... !!

او مــن يـحـيـط بـك مـن الـنـا�ش... ا�شـال عـ�شـرة...!!! او مـئــة...!! 

ـــــــ هـل مـنـهــم مـن يـحـفـظ مـادة من مـــواد الــد�شــتـــــور...!!؟؟ 

ــــــ هـل منـهـم مــن يــعــرف مـاذا يــحــوي الــد�شـــتــور مـن فـقـرات ومـعـان...!!؟؟ 

مـع ان الـد�شـتـور �شـار لـه اكــثــر مـن خـمـ�شـني �شـنــة يف بـعـ�ش الـبـالد...!!!

فـكـيـف يـطـالــب الـ�شـعـب بـالـتـ�شــويـت عـلــى مـا يـجـهـلــون...؟؟؟

و اذا �شـــــوتــوا  بـنـعـــم... ام... ال. 

فـهـل تـ�شـويـتـهـم يـعـبـر عـن ارادتـهـم...؟؟؟ ورغـبـاتـهـم...؟؟؟ ومـ�شـالـحـهــم...؟؟؟ 

ام ان نـتـيـجـة الـتـ�شـويـت تــاتــي بـحـ�شـب الـدعـايـة الـتـي تـ�شــبـقــه ــــ غالبا ــــ...!!!؟؟

*   *   *   *    *
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تـنـبــيــه هـــــــــام جــدا

ان اي كــتــاب ال يــقــرا... يـ�شــيـع ويـجـهــلــه اهـلـه... ولــذلــك فـــان الـــــلـــه  اوجـــب 

عـلــى الـمـ�شـلـمـيـن قـراءة �شــيء مـن الـقـران الــكـريــم فـي �شــالتــهــم... 

يــقــــراون من د�شــتـورهــــم ) اي �شـريـعـتـهـم ( عـــلــى االقـــل خـمــ�ش  فــالـــمــ�شــلـمـــون... 

مرات يف الـيـوم... ومـــــــع هــــذا الــــتـــاكــــيــد ـــــ عــــلى تـــــعــــــلـــــم الـــــقـــــران الـــــكــريــــم ـــــ 

فــان كـثـيـرا مـن الـمـ�شلـمـيـن يـجـهـلـون احكاما كـثرة... يـن�ش عـليـها كـتـابــهـم... 

وهـو كـتـاب الـلـه تـعـالـى... والـ�شـالة ال تـــ�شح اال بــــه...

ومـــن قـــــرا حــــرفــا مــنــه فــــلــــه عـــ�شــــــر حـــ�شـــنــــات... 

فكيف يفهم االنـ�شان ذلــك الـد�شتور الو�شعي ) الباطل ( ــــ يف النظام الـديـمـقـراطي ـــــ ... 

دون تـلـــك الــعـوامـل واال�شــبـاب الـمـحـــفـزة...!!؟؟ 

بــل هــنــاك عــــوامــل ـــــ تــزهــد االنـ�شـان ـــــ وال �شــيــمــا الــم�شلم ـــــ بــقــراءة الـد�شـتـور... 

 ... اولــهــا ، واهــمــهــا    انــــه يـخــالــف كــتــاب الــلــه

ثـانـيــهــا  انـــــه جــــاف يف ا�شــلـوبـــه وعــبــارتـــه... 

ثــالـــثــهـا  ان الـمـ�شـلــم ال يـنـال االجـــــر عـلـى قــراءتــه بـــل الــعـكـــ�ش مـــن ذلــــك ، 

يلحقه االثــم ، ان قـــراه مــعـتـــقــدا بـــه... 

رابــعــهــا  انــــــه لـــيـــ�ش �شــــهــــال يف فـــــهــم مــعـــانـــيــــه ومـــــــواده...

خـامـ�شــهــا  انــه غر ثــابــت... ومـتـغــيــر...!! ومــتـــبــدل...!!

�شـاد�شـهـا  انـــه غـيـر مـربــوط بـرقـابـة الـ�شمـيـر... وبـالـحـ�شـاب بـعـد الـدنـيـا... 

وغـــيــر مـحـاط بــنـظــام اخــالقـي مـتــكـامــل... وغـيــرها مـن اال�شــبـــاب...

فـحــتـى الـمـحـامــون الـمـتـخـ�شــ�شــون يف درا�شـــة الـقـانـــــون... 

مــتـفــاوتــون يف فــهــمــه ومــعـانــيــه...  

ومـــع ذلــــــك... هــــنـــاك مــــــادة يف الــقــــانـــــون تــــــنــــ�ش عــــــلــى انــــــه  

 ال يــعـــذر ـــــ الـمــواطــن ـــــ بــالــجـهــل بـالــقـانــون     فــاي ظــلـم وجــور بـعـــد هــذا..!!؟؟

وبـعــ�ش الـنــا�ش يـقـولــون ان هــذه الــقــاعــدة مــوجــودة يف اال�شــالم.

والـجـواب  ان قــيـا�ش الـد�شــتـور والـقـانــون عـلـى الــقـران الــكـريــم... 

قـيــا�ش مــع الــفـارق لـال�شــبــاب الــمـا�شــيـــة... ا�شـافـة اىل ان قــاعــدة الـــعـــذر بــالـجـهـل... 

او�شع تـطـبـيـقـا مـن الـقـانــون... فـعـلـى �شـبـيـل الـمـثـال  مـن كــان حــديــث عـهــد بـاال�شــالم... 

او نــ�شــا بــعـيــدا عــن الـعـلــم يف الــبـوادي... فــيـعــذر بــبـعــ�ش االحــكـــام...
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�شـــاد�شــا    الــديــمـقــراطــيـة وتــعــطــيـل مــ�شـالــح االمـــــة  

يــوجــد يف نـظـام الــديــمـقــراطــيـة ، �شــيء يـقــال لـــه  فــتــرة انــتـقــالــيــة...!!

ومـن �شـور هــذه الـفـتــرة ، الـحـالــة الـتـي تــعـقــب حــل مــجـلــ�ش الــنــواب... الـى انــعـقــاد الـمـجـلــ�ش

الــقــادم... وهــذه الـفـتـرة قـد تـطـول لــتـ�شـتـغـرق ا�شــابــيـع كــثـيــرة... وربـمـا �شــهـورا...!!

وفـي هــذه الـفــتـرة... تـتـوقف كثر من م�شالح النا�ش... 

بـ�شـبب هـذا الـفـراغ الـد�شـتـوري... وربـمـا تـلـحق باالمــة كـوارث وخـ�شـائــر هـائـلـة...

بـ�شـبـب هــذه االنـظـمـــة الــديــمـقــراطــيــة الـمـدمــــرة... وقــد حــدث ذلــك فــعــــال...

�شـابـعـا  الـنـظـام الـديـمـقـراطي وفـر�ش حـالـة الـطـواريء 

يـ�شـمح الـد�شتور لرئـي�ش الـبـالد يف احـوال طـارئـة... ان يـفـر�ش حـالـة الـطـواريء... ومـعـنـاهــا  

تـعـطيـل كـثـر من مـواد الــد�شــتـور والـقــانـون يف مـثـل  حـالـة الـحـرب.. والـكـوارث الـطـبـيـعـيـة.

اذ ي�شـبح الرئـي�ش او الـحـاكـم... حـاكـما مطلـقـا...

لـه ان يفعل مـا يـ�شاء...!!! دون حـ�شـيـب وال رقـيـب )بـحـجـة قـانــون الـطــواريء...!!!(.

ويـكفي ان نـعـلـم ان فـتـرة هـذا الـقـانـون تـمـدد بـحـ�شـب الـحـاجــة ـــــ كـمـا يـدعــــون ـــــ 

فـقـد مــدد يف بـعـ�ش الـبـالد ) كـمــا يف �شــوريـا ( حـتـى �شـــار لــه اربـعــون �شـــنــة...!!! 

) فــعــلــيــا (..!!! 
 
وال زال مـــعـــمــــوال بـــه حــتـى االن

فـاعـتـقـال اال�شـخــا�ش ـــــ مـــثـــال ـــــ 

غـيـر جـائـز اال بــعـد امـر قـ�شـائـي �شـريـح 

) يف الـحـاالت الـعـاديــة...!!! (.

امــا يف حـالــة الــــطــــــواريء... 

فـانـــه يـجـوز لـرئـيــ�ش الـبـالد... فــعل ذلـك... 

دون الـــــــرجــــــــوع الــــــى الــقـــ�شـــاء...!!

ودون الــمـــحـــــا�شــــــبـــة عـــلـــى ذلـــــــــك...!!!

وكـــل ذلـــك يـــتـــم تـــحـــت عـــنــوان  

قـــانـــــــون الـــــطــــــواريء...!! 

بـحـجــة الـمـ�شـلـحــة الـعـلـيــا...!!

واالمــن الــقــومــي... والـــوطـنـي لـلـبــالد..!!! 

بــيـنــمـا يف اال�شــــــــالم  

ال يــوجــد مـا يــ�شـمــى بـقـــانـون الـطـــواري...

قـانـون الـطـواريء وجـــد  لــيـوم... او ال�شــبــوع... 

او ل�شهر... امـا ان يـمـتـد لـخـمـ�ش وعـ�شـريـن  �شــنــة...

ـــــــــــل...!!! ــــــــــــ فــــــــقــــــــد ا�ــــــــشــــــــبــــــــح هـــــــــــو اال�ـــــــــــشــــــــــــ

والـــــقـــــانـــــون الــــــعــــــادي  هـــــو الــــــــــطــــــــــاريء...!!!

*   *   *   *    *
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ثــامـنـــا  الـديـمـقـراطـيــة والـعـبــث يف الـبـحــث عـن الـحـلــول   

لـمـا طـرحت الـديـمـقـراطـيــة ، طــرحــت كـحــل لــلـقــ�شــاء عـلـى انـظـمـة دكـتـاتـوريـة ظـالـمـة... 

ـــــــن الـفــ�شـــاد...!!! ـــــــل انــواعــا مــ ـــــــد نــوعــا... بـ ـــــــام يـــولـــ ـــــــد انـــهـا نــظــ ـــــــا طــبـــقــت وجــ وعـنـدمـ

فــمــا مـن مــر�شــح يــتــقــدم لـالنـتـخـــابــات الـديــمـقــراطــيــة  

اال والــقـ�شــاء عـلـى الـفـ�شـاد احــد �شـعــاراتــه وعـنــاويــنـه الـبـــارزة...!!! 

ومــا مــن دولــة ديــمـقــراطــيــة  

اال ولــديــهـا مـلــف لــلـــفـــ�شــاد مــعـــروف ومــ�شــهـــور...!!! 

فــالــغــرب ال يــمــلــك نــظــامـــا ثـــالــثــا اخـــر...!!

فــهــم مــخـيــرون امــــا بـــيـــن   

1 - الـــدكــــتــاتـــوريـــة الــــفـــظــــة  بــظـلـمــهــا... وبــطـ�شــهــا...
2 - او بـيــن الــديــمــقــراطـــيـة  بـفـ�شــادهــا... و�شـلــبـيــاتـــهـا... وعــيــوبــهــا...

فــاخــتــاروا الــديـــمـقــراطـيــة عـلـى مــا هــي عــلــيـــه...

ومـحــاولــة تـرقـيـعــهــا وتــحـ�شــيـنــهــا مـــا امـــكـــــــن...!! 

بـيـــنـمـا ـــــ نـحـن الـمـ�شـلـمــيـن ــــــ فـقـد عــافـــانــا الـــــلــه  مــن ذلــك واكــرمـنـا بـهـــذا 

الــنــظـــام ـــــ الــكــامــل الــعــادل ـــــ  والــذي هــو اال�شـــالم.. الــحــمــد لــلـــه.

اقـول  فــمـا الـفـائــدة مـن الـنـظــام الـديـمـقـراطـي الـذي طــرح مـن اجــل الـقـ�شــاء عـلـى الـفـ�شــاد...

و اذا به يولـــد فـــ�شــادا اكــــرب... وا�شر�ش... واقــبح... مـن الـفـ�شاد الـذي يــراد الـقـ�شـاء عــلــيـــه...!!!

هــذه هي حـقــيـقـة الــديــمـقــراطــيــة الــعـفــنـــة...!!!

فــلـمــاذا نـتــرك اال�شـــالم... ونــنــادي بــالـــديـــمـقـــراطــيـــة...!!؟؟

ومـا حـال الـذيـن يــدعــون الـى الـديــمـقــراطـيـة اال كـحـال بـنـي ا�شـرائـيـل الـذيـن لــم 

يـعـجـبـهــم الــمــن والـ�شـلـوى...!! فـطـالـبـوا بـالـعـد�ش والـبـ�شـل...!! فـقـال الـلـه  لــهــم 

  البقرة
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تـا�شـعـا  الـديـمـقـراطـيـة وحـريــة الـتـظــاهـر  

الـتـظـاهـر هـو  خروج النا�ش مـعـبـرين عـن رايـهـم ... ورغـبـتـهـم يف قـ�شـيـة مـن 

الـقـ�شـايــا... مـثـل  تـنـحـيـة رئـيـ�ش ... او بـرلـمـان... او حـكـومـة... او قـانون ... 

او مـطـالـبـة بـا�شـالحـات  اقـت�شادية... او �شيـا�شـيـة... او اجـتـمـاعـيـة... او غـيـرها... 

وحــق الـتـظــاهــر الــ�شـلـمـي... حـق كــفـلـه الـد�شــتــور... والــقــانـــون... 

وال يـجـوز مـنـعـه بـحال من االحـوال... ولـكـن هـذا الـحـق الـديـمـقـراطــي... 

عــلـيـه مـالحـظـات �شـلـبـيـة كـثـيـرة مـنـهــا   

اوال  انــه يف كـثـيـر مـن االحـيـان... يـكـون خـروج الـنـا�ش خــروجــا لـيـ�ش �شـحـيـحــا... 

النــهـم يـكـونــون واقـعـيــن تـحـت �شـــغـــط   

الـ�شــائــــعـــات... او الـتـاثــر بـــحـــدث... او ظــــرف... او كــــــارثـــــة... او غـــيــر ذلــــــك. 

ثانـيـا  ان مـمـــار�شــة الـتـظـــاهــر ... يـــ�شـــيــع اوقـــاتــا ثـمـيـنـة مـن حـيـاة االمـــة... 

كــمــا انـه يحـمـل االمــــة خ�شائـر فـادحـة مـن خــالل  تــعـطــيــل االعــمــال... والــ�شــنـاعــات... 

والـتـجــارة... ونـــ�شـــر روح الـقـــلــــق... واال�شــــطـــراب... فــــتـــنــهـــار الـــبــور�شــــات... 

ويـقـل االئــتــمـــان... الــــــخ.

ثــالــثــا   ان اجلـمــوع الهـائـجــة تــكـون مــتـاثــرة بـحـــرارة الــ�شــعــارات... 

يــ�شــهــل قــيــادهـــا يف بــعــ�ش االحــيـــان الــى مــا ال تـــريـــد... 

وتـــ�شــبــح الــعــــوبـــة بـــيــد مــن يـــريـــد تــحــريـــكـــهـــا... 

ثــم يــاتــي اخــرون لــيـقـــطــــفـــوا ثــمـرة تــظـاهـــرهــــا...!!

*   *   *   *    *
اما يف ظـل اال�شالم فان التظاهر يدخل يف مبحث اخلــروج على احلاكم... 

ويـقـوده  اهــل الــعــلــم... والــفـقــه... والـحــل... والــعـقــد... وهــو نـــادر جـــــدا... 

تـلـبـيـة   ) الـمـ�شـلـم  وغـيـر  الـمـ�شـلـم   ( االنــ�شــان  حــاجـة  تـــلـبـي  الـنـ�شـو�ش  الن 

حــقــيـقــيــة و�شــحـــيـحــة... والــقـائــمـون عـلـيـهــا مــا هــم اال مــنــفـــذون... 

ومــطـبــقــون لــ�شـرع الــلـه تــعـالــى... ولـيـ�شــوا مـ�شــرعــيـن مــن عـنـد انـــــفــ�شـهــم... 

كـمـا ان الــقــ�شــايــا الــ�شـغــيـرة والـكــبـيــرة احــكــامــهــا ومــوقـــف الـمــ�شـلــم مــنـهــا

وا�شــح ومـــعـروف ... ومــا عــلـيــه اال الــ�شــمــع والــطــاعــــة. 
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عـــا�شـــرا  احلكومة الدميقراطية  

دعــاتــهـا  يـقـول  مـا  مـتـطــورة...!! النـــهـا حـ�شـب  ولـيـ�شـت  مـيـتـة...!!  هـي حـكـومـة 

بــانـــهـا تـعــكـ�ش الـحـالـة االجـتـماعـيـة... كـمـا هـي عـلـيـه دون زيـادة وال نـقـ�شـان.. 

وبـكـل �شـلـبـيـاتــهـا وايـجـابـــياتــهـا... بـيـنـما وظيـفـة احلـكـومــة  االرتـقـاء بـالـنـا�ش 

نـحـو االفـ�شـل والـحـق والـخـيـر... و ا�شــالح االخـطـاء... ال تـكـريـ�شـهـا... 

والـمـحافـظـة عـليـهــا... والـدفــاع عـنـهــا... كــمـا هـو الـحـال يف ظــل الـديـمـقـراطـيـة.

حـادي عـ�شـر    الـديــمـقـراطـيـة والـخـوف مـن الـمـجـهــول  

كـــثــيـر مـن مـــواد ونــ�شــو�ش الــد�شـتـور والـقـانــون... يف الــنـظــام الــديــمـقــراطــي... 

مــــ�شــــرعـــة... ومـنـــ�شــــو�ش عــلــيـهــا... مـــن بــاب االحــتـيــاط والــخــوف... 

مـــن الــنــتـائـــج واالثــار  الــعـكــ�شـيــة ـــــ وال�شـيــمــا ـــــ يف مــا يــتـعــلــق  

بــعـــدد الـمـــرات الـــتـي يـحـق لـرئــيـ�ش الــدولــة الـتـر�شــح لــرئــا�شــة الــبــالد... 

ومــدة تـلــك الـفـتــرة الــرئــا�شــيــة... 

فـمـن الـد�شـاتـيـر مـا يـنـ�ش عـلـى ان الـرئـيـ�ش ال يــحـق لـه مـنــ�شــب الـرئــا�شــــة اال  

مـرتـيـن... ومـنـهـا ثـالث... ومـنـهـا مـا يـنـ�ش عـلـى ان مـدة الـرئـا�شــة اربــع �شــنـوات... 

ومـنـهـا خـمـ�ش... و�شـبــع �شــنــوات... 

وكــل ذلــك خــوفـا مــن ان يـتــحــول الـرئيــ�ش الــديــمـقــراطــي الـى حــاكـــم   

ديـــكـــتــاتــــوري... مـ�شــتـــبــد...  فـــــيــتـولــى الـرئـيــ�ش   

فــتــرتــيــن رئــا�شـيـتـيــن... ثـم يــتـرك الــمـنــ�شــب... ويــغـــادر...

وهــــذا ال يــخــلـــو ـــــ ايــ�شــــا ـــــ مـــن اثـــار    �شـــلــبــيـــة... مــــدمــــرة... لـــحــيــاة االمـــة... 

فـــان تــبـدل اال�شــخــا�ش عــلى الـمــنـا�شــب... مــن غـــيــر داع لــــذلـــك... 

يـحـمـل االمــة خـ�شـائــر فـادحـة... بـ�شـبـب تـبـدل  الــروى... والـ�شـيـا�شــة... 

وبــالــتـالــي ، فــان االمــة تـعــانـي مــن  عـــدم اال�شــتـــقــرار... والــطـمــانـيـنــة... 

*   *   *   *    *
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وامـا اال�شـالم فـانــه ال يـقـر  تـحـديــد مـدة... وعــدد الــمـرات... الـتـي يـتـولـى فـيـهـا  

االمــام... او الــرئـيـ�ش... مـنـ�شـب الـخـالفـة واالمـامـة... 

حـتـى ولـو ا�شـتـمـرت خـمـ�شـيـن �شـــنـة...

وهــذا يـمـنـح االمـــة  ا�شــتـقــرارا مــمـتــازا... ا�شــافـة الـى اجــهـزة رقـابـيــة عــلـيــه... 

تـبــدا بـحـق الـمـنـا�شـحـة لـكــل فـرد مـن افــراد االمــة... �شــمــن   

�شـــروط... و�شــوابــط... ونــهـايــة بــعـزلـــه.. اذا اقــتــ�شــى االمــــر ذلــك...!! 

بـحـ�شـب الـجـريــمـة الـمـرتــكـبــة... وفــق فـتـوى اهــل الـحـل والـعـقــد... وحـكـم قـ�شـاء الـمـظـالـــم. 

كــمـا ان اال�شــــالم... يـ�شـــن هـذه االحــكــام �شــمـن نــظـام مـتـكــامــل مــن   

الــعـقــيـدة... والـ�شـريـعـة... واالخــالق اال�شــالمــيـة... الــتـي مـبـنــاهــا عـلـى الــخـوف مــن 

الــلــه ... وااليــمـان بـالـحـ�شــاب يـوم الــقـيــامــة... ا�شــافـــة اىل  

ذم حــب الـدنـيـا... والـحـر�ش عـلـيـهــا... واالنـانـيـة... والـجـ�شـع... وتـحـريــم  

الـ�شـرقــة... والـر�شــاوى... واالخـتـال�شــات... وغـيـرهــا مــن االحــكــام... 

الـتـي تـ�شـكــل الـحـل االمــثـل لـهـذه الـمـ�شـكــلـة... بـمـا يـجــعـل خـيـار الـديـمـقـراطــيــة... 

بـجـانــب نـظـام اال�شــالم يف مــ�شــالــة الــرئــا�شــة ـــــ وغــيــرهــا ـــــ خــيــارا   

�شــاقــطــا... �شــقـوطــا كــامـــال... بـــاذن الــلـه تــعــالــى.

*   *   *   *    *

اال�شــالم لـم يـنـ�ش يف بـاب الـحـكم اال عـلـى �شـفـات االمـام او الـحـاكـم 

ــــ وال �شـيـمـا ــــ �شـفـة االمـانـة... الن االمــيـن �شــوف يـعـيـن بـطـانـة ومـ�شـتـ�شــاريــن 

اء امــنـاء... وهــم بــدورهــم �شــوف يــعـيـنــون امــنـاء امــثـالــهـم... وهــكـذا يـنـتـ�شـر   ر ز و و

اال�شـالح... والـخـيـر... والـعـدل... واالنـ�شـاف... والـرحـمـة... بـيـن الـنـا�ش... 

وهـذه هـي عـقـدة الــحـل...

امـا و�شـع الـ�شـوابـط واالحـتـــيـاطـات... فـمـهـمـا كـانـت دقـيـقـة وكــــثــيــرة... 

ال يـمـكـن ان تـودي دورهـا ـــــ يف الـحـل ـــــ اذا كـان الـقـائــمـون عـلـيـهـا غـيــر امـــنـــاء...!! 

تــنـبــيـــه هــــام
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ثاين ع�شر  الـديـمـقـراطـيـة فـيـهـا  اال�شــرار عـلـى خـــداع االمـــة 

كـــل مــر�ــشــح يــعــلــن �ــشــعــارات عــنــد حملته 

ي�شنع  ان  يـــريـــد  وكــــانــــه   ، االنـــتـــخـــابـــيـــة 

امل�شتحيل...!!! وهو يعلم علم اليقني بـانــه 

غـيـر قـادر عـلى تـنـفـيــذ �شـعـاراتــه ال�شــبـاب 

كثرة  مـنـهـا مـا يـتـعـلـق بـه �شـخـ�شـيــا... 

ومــنـهــا مــا هـــو خــارج عــن ارادتـــــه...

ولـكـنـه يـبـقـى مـ�شــرا عـلـى �شــعـاراتـــه...

ويـ�شـر عـلـى الـكـذب والـغـ�ش وخـداع االمــة ، 

مـن اجــل الــو�شــول الـى الـكـر�شــي...

واال�شــتــئـثـــار بــامــتـيــازاتـــه...!!!

احد الـمـر�شـحـيـن يـعـلـن عـن بـرنـامـجـه االنـتـخـابـي
ا�شـــرار عـلـى الـمـ�شتـحيل...!!

) يف ظــل الـديــمـقـراطـيــة (

�شــعــار الـمـر�شـحـــني ) الـحقـيـقـي (  

بــــــــــــالــــــــــــروح.. بــــــــالــــــــدم.. 

كــــــر�شــــــــي...!!! يـــــا  نفــديـك 

برنامج ) �شـعارات ( احــد الـمـر�شـحـيــن

ال لـلـفـ�ســـــاد..!!

لـلـر�ســـاوى..!! ال 

ال لـلـبـطـالـــة..!! 

ال لـغــالء اال�سـعـار..!!

ـــــــر واقـعـيــة... ـــــــة غـيـ اقـــــــول  �شعـــــــارات خـيـالـيـ
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ثـالـث عــ�شــر    الـديــمـقـراطــيـة تــ�شــيــع مــ�شــالــح الـنــا�ش  

بــا�شــم الـديـمـقــراطــيــة وا�شــالــيـبــهــا... واالعـيـبــهـــا...

يـ�شـتـطــيع اي ان�شان ان يـ�شـبح نــائـبـا عـن االمــة او وزيـــرا يف الــحـكــومــة...!!

اذا كـان ع�شـوا يف حزب كبر... او اذا امتلك ماال لـلقيام بحـمـلة اعــالمـيـة النــتخـابه..!!

اي يـمـكـن ان يـ�شـل الــ�شـخـ�ش الـى الـمـكــان غـيـر الـمـنـا�شــب لـــه...!!

وبـالـتـالـي حــدث عـن �شـيــاع مـ�شــالــح االمـــة وحــاجــاتــهـــا...!!

والـفـو�شــى الـعـارمــة الـتـي تـحــدث مـن وراء ذلـــك ـــــ وال حـــرج ــــ

فـقـد وجـد يف نـواب الـ�شـعـب مـن ال يحـ�شـن حـتـى الـقـراءة والـكـتــابـــة..!!

فــكــيــف لـمــثـل هــذا الـعـ�شــو ان يــكـون نــاجــحــا يف ادارة �شـــــــــوون االمـــــة...!!

عـلى فـر�ش �شـحـة هـذه الـعـمـلـيـة الـتـ�شـريــعـيـة..؟؟ ) والـتـي هـي يف حـقـيـقـتـهــا بـاطــلــة..!! (.

و�شـن الـقـوانــيـن الـتي تـحـتــاج الـيـهــا الــبــالد...!!؟؟ هــذا مــن جــهــة...

ومــن جـــهــة اخــــرى... فــفــي ظــــل الـديــمـقـراطـيـة

تـجـد الـمـهـنـد�ش الـمـيكـانـيـكـي ـــ مثال ـــ وزيـرا لــلـ�شـحــة...!!!

والـطــبـيــب وزيـــرا لــلـزراعـــة...!!!

ـــــ مـع احــتـرامــنـا الـ�شـديــد لـكـل الـمـ�شلـمـيــن ـــــ

ولــكن و�شــع الــ�شـخــ�ش املنا�شب يف املكان املنا�شب ، 

امـانـة عــظــيـــمـة تـ�شـيـع يف ظـل الــديــمـقـراطـيـة ) غــالــبـا (.

وهــذا مــا حــذرنــا مــنـه نــبـيــنــا  �...

فـبـيـنــمـا هــو � يف مـجـلـ�ش يــحــدث الــقـوم ، جــاءه 

اعـرابي فـقـال  مـتى الـ�شـاعـة..؟؟ قـال � 

) ... فـــاذا �شيــعــت االمــانــة فــانــتــظــر الــ�شــاعــة (. 

قـــال  كــيــف ا�شــاعــتـــهــا؟ 

قــال  ) اذا و�شـــد االمر اىل غــيــر اهــلـه فــانـــتــظـــر الـــ�شـــاعــــة ( البخاري.

) وهـــذا مـن عـــالمات نــبــوتـــه � (. 

تـحـت رعـايـة

�شـعـادة وزيـر

االوقـاف

الـمـهـنـد�ش الـزراعـي

منـ�شور بن ابيه

تـم 

ــــ بـعـون الـلـه تـعـالـى ـــ 

افـتـتـاح مـ�شـنـع 

اال�شـفـنـج
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�شــــور مـــر�شـــحـــــيـــن...!!

رابـــع عـ�شـر    ا�شـتـخــدام الـ�شـور يف الــدعـايــة االنـتـخـابـيــة  

اي عـ�شــو يــر�شـح نـفـ�شـه لـهـذه الـمـجـالــ�ش ، ال بــد لــه ان يــقـوم بـحـمـلـة دعـائــيـة تــرويـجـيـة 

النــتـخـابــه..!! بـل تـجـد انــه حـريـ�ش عـلـى اظــهـار نـفـ�شـه مـن خــالل الـ�شـور الـكـبـيـرة الـتـي 

تـمـال الـطـرقــات.. والــ�شـاحــات.. والـــ�شـــوارع.. بــاحـ�شـن هـيـئـة وبــاو�شــاع مـخـتـلـفــة..!!

ومن زوايـا مـتـعــددة..!! بـل ان كـثـيـرا مـنـهـم يـ�شـتـخــدم �شــورة لــنـفـ�شــه مــر عـلـيـهــا 

عــ�شـر �شـنــوات ) لـيـبــدو �شــابــا جــمـيـــال..!! (.

وامـا الـبـعـ�ش االخـر ، وقـبـل ان يــ�شــوره الــمـ�شـور... يــاتـي الـيـه الـمـخـتـ�شـون بـالـماكـيـاج... 

فـيـقـومـون بـعـمـل مـا يـلـزم لـتـجمـيـلـه... لـيـبـدو بــاحــ�شـن �شــورة مــمـكــنـة...!!!

وكــانــه يف مـ�شــابــقـة لــمـلــوك الــجـمــال...!!! ولـيـ�ش يف عـمـلـيـة انـتـخابـيـة...!!!

و انــــنــا ــــ هـنـا ــــ نـطــرح هــذا الــتــ�شــاول  

هــل يـــنـــتـــخــب الــنــا�ش الــمـر�شـــح  

لــ�شـكــلـه... ومـنـظـره...  ولـون عـيـنـيـه... وطـول قـامـتـه... و�شـبـابـه ونـ�شـارتــه وفــلـو�شــه..!!!؟؟؟ 

ام انــــه مــن الــمـفـتــر�ش ان يـــنـتـــخــب مــن اجـــل  

عـقـلـه... وتـاريـخـه... ورزانــتـه... وخـبـرتــه... وحـ�شـافــتـه... وتـدبــيـره... وامـانــتـه...!!!؟؟

قــال ر�شــول الــلــــه � 

) ان الــلــه ال يـنـظـر اىل �شــوركــم وامــوالــكــم .  ولــكــن يـــنـظــر اىل قــلـوبــكـم واعــمـالــكــم . (  م�شلم
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تـا�شــعــا  �شـلـبـيـات اقـتـ�شـاديــة

اوال  الـحـمـالت االنـتـخـابـيـة تـ�شـتـنـزف امـــوال االمــــة   

يــنـفـق الـمـر�شـحـون مـئــات الـمـاليـيـن...!! وربـمـا الـمـلـيــارات...!!

عـلـى حـمـالتـهـم االنــتـخــابـيــة يف  

الـمـاكـــل... والـمـلـبـ�ش... والـمـ�شـرب... والـوالئــم... والــر�شــاوى...!!!  

وهـذه االمـوال ، لـو وظـفـت يف مـكـانـهـا الـ�شـحـيـح ، النـقـذت مـاليـيـن الـم�شـلـمـيـن مـن 

الـمـجـــاعــــات...!!!

انـفـاق الـمـال علـى الـ�شـــور 

والــمـطــبـوعـــات...!!

الـتـنـافـ�ش يف ا�شـراف الـمـال على انــفـاق الـمــال عـلـى الـيــافــطـات االنــتـخـابـيـة...!!

الطـعــام والـ�شــراب...!!

انـفـــاق الـمـال على الـخـيـام والـزيــنـات 

والــوالئـــم والــــهـدايــا...!!

بـعـ�ش �شـور ا�شـتـنـزاف امـوال االمـة مـن اجـل الـديـمـقـراطـيـة...!!
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مـالحــظــة )1(  

نـ�شـرت احـــدى الـ�شــحـــف ، ان تـــكـــالـيـف االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة لعـام 2010، 

يف مـ�شـر وحـدهــا ، �شــوف تـتـجــاوز الـ�شـتــة مـلـيـارات جـنـيــه مـ�شــري...!!!

يـنـفـقـهـا حـوالـي  5  االف مـر�شــح ، عـدا مـا تـنـفـقـه الـحـكـومـة عـلـى هـذه الـعـمـلـيـة...!!!

يـقـارب مـلـيـون ونـ�شـف  ، مـا  كـل مـر�شـح يف االنـتـخـابـات االردنـيـة  يـنـفـق  بـيـنـمـا 

مـلـيون مـن الــدوالرات يف هــذا الـبـلــد الــفـقـيــر...!!!

وقــد بـلـغـت تـكـلـفـة الـحـمـالت االنـتـخـابـيـة يف الـكـويـت لـعـام 2008، قـريـبـا مـن 

مـلـيـار و200 مـلـيـون دوالر...!!! وهـذا عـلـى نـطــاق هــذا الـبـلــد الـ�شـغــيــر.

فـــالجــل مــن يــنـفــق هـــذا الـمــال...!!!؟؟؟ ومــا هــو الــهـــدف...!!!؟؟؟

الـيـ�شــت االمــة احـــوج الـى هــذا الـمـال لــقـ�شــاء مـ�شــالـحــهــا..؟؟ 

ان كــان ا�شـحــاب هــذا االنــفـاق �شـــادقــيـن يف �شــعـيــهــم لـــال�شــــالح...!!!؟؟؟

*   *   *   *    *

مالحظة 2  لو ان الـمـــر�شـــح يـــرى يف الـمــنــ�شـب الـــذي 

يـــ�شــعى الـيـه مـ�شـوولـيــــــة امـام الــلــه ... ولـيـ�ش مـــغـنـــمـا... 

لـــمـا �شـعـى الـيـه ا�شـال... ولــما انـفـق كــل هـذه االمـوال 

الـهـائـلـة مـن اجــــل الـــو�شــول الـى الـكـر�شــي...!!!

ـــة ،  ـــــــــــــ يف خـــــدمـــــة االمــــ ـــــا  ـــــــــــــ ان كـــــــان �ــشـــــادقـــ او انـــــــه 

وتـطـبـيـق اال�شـالم ، لـحـول هـذه االمـوال اىل فـقـراء 

الـمـ�شـلـمـيـن...!!!

الـبـالد  يـنـفـع  دعــويــا  ا�شـالمـيـا  مـ�شـروعــا  مـول  او 

والــعـبـاد...!!!

قلت  يا ر�شول الـله  اال ت�شتعملني ؟

قال  ف�شرب بيده على منكبي. 

ثم قال 

ـــــــك �شــعـــيـــف.  ـــــــا ذر ! انــــ ـــــــا ابـــ )يــ

و انـها امانة. و انـها يوم القيامة ، 

مـــن اخذها  ونـــدامـــة. اال  خـــزي 

بحقها ، وا د ى الذي عليه فيها.( م�شلم

مـالحـظـة  الــعــجـــيــب ان الـــــذي يــــر وي 

هـــذا الــحــديــث هـــو ابـــــو ذ ر نــفــ�شــه...!! 

و يـــقــر على نـفـ�شـه بــانــــه �شـــعــيـــف...!! 

تـــحــــلــــى  الـــــذي  االنــــ�شـــاف  هـــذا  فـــمـــا 

 !!...  بــــــه الـــ�شـــحـــابـــــة
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ثـانـيـا  الـديـمـقـراطـيـة تــــهـــدر وقــتـــا ثـمـــيــنـــا مـن حـيـاة االمــــة  

مـع كـل اعـــــــالن عـن انــتــخـــابـات جــديـــدة... 

تــــــــكــــــــاد تـــــ�شــــل حــــركــــة الــــبــــالد مـــن حــــيـــث   

الـنـ�شـاطــات  مـــــن  وغـيـرهـا  والـــــتـــــجـــــارة  الـ�شـنـاعـة 

مـن  والـحـذر  الـتـرقـب  بـ�شـبـب  وذلـك   ، االقـتـ�شـاديـة 

نـتـــائــج االنـتـخــابــات... 

فـــتـهـدر ايــام كـثـيـرة يف هــذه الـعـمـلــيـة... 

هذا فـ�شـال عـن تـكـالـيـف االنــتـخـابـات نـفـ�شـهــا مــن  

ومـ�شــوريــن...  اعـــــــالم...  وو�ــشــائــــــــل  ــات...  ومــرتــبـــ واجـــــور...  ومـــــطـــــبــوعـــــات...  هـائـــلـة...  اوراق 

و�شرطة... وحر�ش... ومباحث... وموظفني... وعمال...  وق�شاة...  ومندوبني... ومذيعني... 

وم�شتخدمني... وغرهم الـكــثر... الــكثر...  

ناهيك عن يوم االنتخابات ذاته... 

حـيـث يـ�شـبح يــومـــا �شــبــيــهــا لـعـطلـة ر�شمية...!!!

وهذه كلها خ�شائـر فادحة ، تزيد يف معاناة االمــــة 

اكـــثـر...!!! فـــاكـــثــر...!!! 

خـ�شـائــر  االمـــة  تــكــبـد  الـديـمـقـراطـيـة  ثـالـثـا  

فـادحــة دون مــبــرر  

بـعـد كل انـتـخـابـات جديـدة... يتم تـغـيـيـر  

الــوزراء... وقيادات العمل... واالنتاج... واحلكم... واالدارة... وغـــيـرهــم الـكـثــيــر... 

وهذا يــفـوت عـلـى االمـــــة امــــواال طـــائـــــلـــة...

ــه واراءه  ــاتـــ ــهـــ ــوجـــ تـــ ــل �ــشـــــخـــــ�ــش  ــكـــ لـــ ــث ان  ــيـــ ـــــــه يـــــحـــــمــلــهــا خــ�ــشــائـــــر فـــــــــادحـــــــــة... حـــ كـــــمــا انــــ

ـــــ وال �شـيـمـا ـــــ اذا و�شـل اىل الـحـكـم عـن طـريـق االنـتـخــابـات... 

ولـيـ�ش بــنـاء على الـكــفـاءة الـعـلـمـيـة...  

فـــان هـــــوالء يــــجــــرون عـلــى االمــة ويــالت هـائـــــلـــة بـ�شـبـب اخــطـائــهــم...!!! وجـهـلــهـم...!!!

البور�شة تهوي 100 نقطة

ب�شبب حل جمل�ش االأمة

يف ظـل الـديـمقراطيـة...  ت�شيع امانـة الكفاءة ـــــ غــالـبــا ـــــ ...!!!
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عــا�شــرا... �شـلـبـيـات فـكــريــة

اوال  

االقـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــات فـــــــــــــــى املـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات 

ـــــ  دائـــــمـــــا  ـــــــــ  مـــظـــلـــومـــة  الــــدميــــقــــراطــــيــــة 

النــه ال ا�شـوات لـهـم تـدافـع عـن حـقـوقـهـم 

) بــحــ�شـب الــديــــمــقـــراطـــــيـــة ( 

ـــــ كحال امل�شلمني يف اوروبا وامريكاـ ـــــ 

كــثــر مــن الربملانات  حــيــث �ــشــوتــت 

على نزع النقاب من امل�شلمات...!!! 

وتـجــريــمـهــــن...!!! 

وذلــك ظـلم كـبـر لــهــن... 

النــه ال ا�شــوات تدافع عن حقوقهن...

امـــا املــنــهــج الـــربـــاين، فــانــه يـحـقـق 

الب�شر  جــــمــــيــــع  بــــيـــــــــن  الـــــعـــــدالـــــة 

كان  ولو  ، حتى  واالقلية  )االكرثية 

فردا واحدا..!!(، وتلبية م�شاحلهم 

ربانية  مــعــايــر  وفــــق  وحـــاجـــاتـــهـــم، 

ان  الــبــ�ــشــر  عــلــى  ي�شتحيل  دقــيــقــة، 

  يــاتوا مبثلها... قال

  الـمــائــدة  

الـــديـــمـــقـراطــيــة   

تــجــعــل الـحـلـيـم حـيـران...!!!

ا�شبح الـنـقاب يف بع�ش البالد الدميقراطية... 

جـــــرميـــــة يــــعــــاقــــب عـــلـــيـــهـــا الــــــــقــــــــانــــــــون...!!!

الـديــمقراطية تر�شى بـظـلـم االقــلــيـات ) قــانــونـا (  
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ثــانـيــا  الـتـبـديــل والـتـغـيــيـر ركــن مــن اركـــان الـديــمـقــراطــيــة  

الـــــد�ــشــاتــر والــقــوانــني الــتــي هي 

الــدميــقــراطــيــة، بحاجة  ا�ــشــا�ــش 

بــــني فرتة  وتـــبـــديـــل  تــغــيــر  اىل 

واخــرى، تبعا لتطور احلياة بني 

وتبعا الكت�شاف  واالخـــر،  احلــني 

ن�شو�ش  والــعــيــوب يف  الــثــغــرات 

الد�شتور والقانون الو�شعي...

) النــه نـ�ش بـ�شـري قـا�شــر...!!! (

وهــو مـا يــ�شـمـونــه بـتـنـقيـح الـد�شــتـور...

والــذي هـو يف حقيقته  ) تــرقـــيــــع لــلـــد�شــــــتـــور (.

والطمانينة  اال�شتقرار  طعم  يعرف  ال  الدميقراطية،  ظل  يف  فاملجتمع 

على كافة اال�شعدة ــــ كما هو م�شاهد يوميا ــــ ب�شبب تبدل وتغر االنـظـمـة 

والـقـوانـيـن والـد�شــاتــيـر...

بـيـنـمــا �شـرع الـلــه تـبـارك وتــعـاىل  

 ال يـتـبـدل... وال يــتــغـــيــر... الـى يـــوم الـــقــيــامـــة...!! 

ولو مرت عليه مليارات ال�شنني ، ومليارات الب�شر...

الــزيــادة... النــــه متـوافــق مــع مــ�شـالــح  او  فهو لي�ش بحاجة اىل احلــذف 

الـبــ�شر... اىل ان يــرث الــلــه  االر�ش ومــن عــلـيــهـا يف كــل  

زمــان... ومكــان... ومــجــال...!!!

ولي�ش بحاجة اىل برلــمـان لـيـ�شــد الـثــغــرات والــعـيــوب فــيــه...

النـــه مـن عـنـد الـلــه الـعـلـيـم الـخـبــيـر...!!. 

)  ( امللك

هــــــــــــذا هـــــــــو حــــــــــــال الــــــــد�ــــــــشــــــــتــــــــور... 

يف الـمـجـتـمـعات الــديـمـقـراطـيــة...!!!
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رابـعـا  الـديـمـقـراطـيـة  نـظـام خـيـالـي لـم يـطـبـق 

رغــم مـرور مـئـات الـ�شـنـني مـن الـدعــوة الــيـه..!!

لـم  الـمـزعـومـة  بـفـكـرتـهـا  الـديـمـقـراطـيـة 

تـطـبـق حـتـى يف اعـرق الـبـالد الـديـمـقـراطـيـة... 

النــهـا تــطـالـب االنـ�شـان بـان يـتـجـــرد عـن   

دوافـعـه..!! وغـرائـزه ..!! وطـمـعـه..!! وجـ�شـعـه..!! دون ان تـهـيـي اال�شـبـاب لـذلـك..!! فـهـي   

اوال  نـظـام بـ�شـري قـا�شـر ... لـيـ�ش لـه �شـلـطـان عـلـى الـنـفــ�ش. 

ثـانـيـا  انــهـا نـظــام مـادي ال يـعـرف �شـيـئــا عـن رقـابـة الـ�شـمـيــر. 

ثـالـثــا  انــها نـظـام دنـيـوي ال يـومـن بـالـحـ�شـاب بـعـد الـمـوت..!! وال يـومـن بـجـنـة وال نـار ..!! 

وبـالـتـالـي فـالـرقـابـة الـمـاديـة وجـهـاز الـمـحا�شـبـة مـهـمـا كـان دقـيـقــا... 

يـ�شـهــل االلـتـفـاف عـلـيـه ـــــ وال �شـيـمـا ـــــ ان فـيـهـا ثـغـرات... وعــيــوبا... ونواق�ش... 

مـا يـغـري �شـعـاف الـنـفـو�ش مـن اجـل االحـتـيـال عـلـيـهـا...!! يف كل الـبـالد الـغـربـيـة وال�شرقية...

ثـالـثـا  الـديـمـقـراطـيـة ثـمـرة ال�شائعات 

الـ�شعوب ـــــ غـالـبـا ــــ ما تـكـون واقـعة تـحـت �شـغـط  

الـ�شائـعـات.. او االحـداث الـمـفـتـعـلـة... 

او ردود االفعال... يف تــوجــيـه اخـتـياراتــها..!! 

االمريكى  الــــرئــــيــــ�ــــش  انــــتــــخــــاب  مــــثــــل 

الــدميــقــراطــي ـــــــ اوبـــامـــا ـــــــ عــلــى خ�شمه 

اجلمهوري... فقد انـتخب لي�ش م�شاواة 

بني الـبـي�ش وال�شود كـمـا يــعـلـنــون...!!!

وحـزبــه  ـــــ  ـ بــــو�ــــش  ــــ  ــــ ـ يف  كــــرهــــا  انـــــــــــمـــا  و 

ان  امــريـكـا  كــــــــادت  الــــــــذي  اجلـمـهـــوري 

تــنـهــار يف عـــهــده...!!! 

�شخ�ش يو�شو�ش يف اأذن 

�شخ�ش اآخر

اوباما يــقـ�شم على الــد�شــتـور

الــديـمقراطـيـة  ثـمـرة ال�شائــعـات...!!

بـــاذن �شــاحــبــه... يـهــمـ�ش  رجـل 

ـــــــن الــ�شــائــعـــات...!! بــ�شــائــعــة مــ
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حــادي عـ�شـر... تـامـالت يف بـعـ�ش جـوانـب الـديـمـقـراطـيـة

اوال  يف مـجـال االعــتـقـــاد  

الـنـظـام  فـــــــــي  فـــــــــــرد  ـــل  ـــكــــ لــــ ـــق  ـــحــــ يــــ

�شـــــاء  بــمـا  يـــديــن  ان  الـــديــمــقــراطـي 

مـن الـعـقـائــد واالديــان واالفـكـار ، وال 

الـمـرء  يــديـن  ان  يف  ــــ  نـظـريـا  ــــ  فــرق 

بـــــاال�ــشـــــــــــالم ، او بــــــــديــــــــن مــــــــحــــــــــــــرف  

كــالـــيـهــوديــة... والـنـ�شـرانـيــة... 

او بـديــن مـن و�شـع الـبـ�شـر واخـتـراعـهــم  

كــالـهـنـدو�شـيـة... والـبـوذيـــــة.. 

والـعـلـمـانــيـة.. والـ�شـيــوعــيـة... الخ. 

كــمــا انــــه يــجـــوز فــي ظـــل ـــــ هــــذا الـــحـــق الـــمــزعـــــوم... وهـــذه الــحــريـــة الـــزائــــفــــة ـــــ 

ان يــغـيــر االنــ�شـان ديـنـه او عـقـيـدتــه او مــلـتــه مـتـى �شــاء...!!!

ولـيـ�ش هـنــاك ادنـى قـيــود عـلـيـه يف ذلــك... 

بـل لـو �شـاء ان يـكـون لـه يف كـل يـوم عـقـيـدة مـخـالـفـة لـعـقـيـدتــه الــ�شـابـقـة ، لـكـان لـه ذلـك...!!! 

وهـــذا الــحـق عــنـدهــم مـن الـحــقــوق الـــتــي ال يــجـوز تـقـيـيـدهـا... بــل هـو حـق مـطـلــق...!!! 

ويف هـذا الـمـجـال يــلــغــى   

حد الردة كـعقاب ا�شالمي على الكفر..!! 

فـــالـــردة حــق مــن احلــقــوق الــتــي يجب 

كفالتها وحمايتها يف ظل هذا النظام 

الــديـمـقـراطـي...!!! 

و اذا كـانـت الـديـمـقـراطـيـة تـعـطـي الـمـواطـن 

قــانــونـــــا ـــــ حـريـة اال�شــالم ، فــانــهـا تـعـطـيـه يف نـفـ�ش الـوقــت حــريــة االرتــداد عــن اال�شـالم...  ـــ  ـــ ـــ ـ

اي حــــريــــة الــتـــفــلــــت مـــن اال�شــــــالم... كـمـا تــــعــطـي غـيـره حـرية الـــكــفـر وااللــحـــاد..!!!

قــــال � 

ديـــنـه ــدل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بـــ )مـــــــــــــــن 

فــاقــتـلـوه( الــبــخـــاري.

انـهـم يـطـالبـون بحـرية االرتـداد...!!

ــاهــا يف اال�ــــــشــــــالم...!!! ــعــنـــ ـــذا مـــ هــــ
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ثـانـيـا   يف مـجـال االخـــالق 

كـل الـرذائـل والـمـوبـقـات ـــــ يف مـيـزان اال�شــالم ـــــ 

تـ�شـبـح حـقـوقـا وحـريـات )يف ظـل الـديـمـقـراطـيـة (  

فـالـزنـى حـق مـن الـحـقوق او حـرية مـن الـحـريـات... 

ومـــمــار�شـــة االفـــعـــال الـــفــا�شــــحـــة عـــلـنـا...

ويف الـ�شـوارع حـق ــــ ايــ�شـا ــــ مـن حـقـوقــهــم... 

وحــريــة مـتــاحــة لــلـجــمـيـــع...!!! 

وكــذلـــك فـــعــل قـــوم لــــــــــوط...!!! 

اي مـواقـعـة الـرجـال بـعــ�شـــهـــم بـعــ�شــــا..!!! 

ال غـــ�شــــا�شـــــة فـــيـــه وال تـــحــريــــج عـــلـيـــه... 

بـل هـو حـق مـكـفـول مـ�شـان بـقـوة الـقـانــون 

) اذا �شـــــوت عــلـيــــه...!!! (

وقـد نـ�شـرت احـ�شـائـيـة يف احدى الـ�شـحـف االمـريـكـيـة 

يف الـتـ�شـعـيـنــيـات مـن الـقـرن الـمـا�شـي تـقـول 

ان هـنـاك 25 مـلـيـون �شــاذ يف امــريـكــا يــطـالـبـــون 

بـاالعـتــراف بـ�شـرعـيـة الـــزواج بـيـنــهـــم...!!

و اعـطـائـهـم حـقـوقـا مـثـل حقـوق غـيـر الـ�شـــاذيـــن..!! 

�شـخــ�ش  مـلـيــون  ان   ، الـ�شـحــف  احــدى  نـ�شـرت  كــمــا 

يف امـريـكـا ، يـمـار�شـون الـجـنـ�ش مـع ارحـامـهـم مـن   

االمــهـــات... والـــبــنــات... واالخــــوات... 

) والــعـــيــاذ بـالـــلــــه تـــعــالــــى (...!!!

ـــــــة  ـــــــج الـديـمـقـراطـيـ ـــــــن نـتـائـ ـــــــة مـ ـــــــذه نـــتـيــجـ هـ

) التي تـطـلق الـحـريـة لــالنـ�شــان دون قـيـد...!!! ( 

وقـد نـتـج عـن هـذه االبـاحـيـة الـبـهـيـمـيـة انـــتـ�شــار 

االمـــرا�ش الـــجــنـــ�شـيــة ، وا�شــــدهــــا فــتـــكـــا )االيـــــدز (...

كـــمــا نــــتـــج عـــنــهــا كــــثـــــرة ابــــنـــاء الـــزنـــى... 

مـن  ان 75 %  نـــــ�ــشـــــرت  الـــــ�ــشـــــحـــــف  احـــــــدى  ان  حـــــتــى 

االنـجـلـيـز... ابــنـــاء �شـفـاح ) اي ابـنـاء زنـى..!! (. 

با�شم الـديـمـقـراطـيـة ابـاح الـربلـمـان يف  

ال�شويد والرنويج وامريكا... الخ 

ال�شذوذ اجلن�شي...!! واقــــرته الكني�شة... ورجالها..!!

عـقـد زواج بـني �شـاذيـن... انـــه مـــن ثـمرات الــديـمقراطية...

انــه �شــي يــثـيــر اال�شـمـئـزاز...!!!

عـــــقـــــد قـــــــــــــران بــــــــني �ـــــــشـــــــاذيـــــــن...

مـــا هــــذه الــنــفــو�ــش الـــــقـــــذرة...!!؟؟
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وقـد تـفــ�شـخــت اال�شــرة يف هــذه الــمـجـتـمــعــات... 

وفــقـد الـتـراحـم بـني  االبـاء... واالبـنـاء... واالمـهــات... واالخــوة... واالخـــوات... 

حـتى �شــار مـن االمــور الـطـبـيـعـيــة ان يــ�شــاهــد الــعــ�شـــرات... 

بــل الـمـئــات مــن الــ�شـيــوخ والــعـجــائـــز... 

يـ�شـيـرون يف الــ�شــوارع... ويــرتــادون الـحـدائـــق... 

مـ�شـطـحـبــيـن مــعــــهــم الـــكــــالب الــــتــي تــــ�شــــاركـــــهـــم �شــكــــنــهــم ومــاكــلــهـــم...!!! 

بــل ونـــومــهـم..!! وتــكــون الــمـونــ�ش لــهـــم يف وحــدتـــهـــم... 

الن كــــــــال مــنـهــم يــعـيــ�ش وحــيـدا... ال انــيـــ�ش لــه وال جـــلـيــ�ش اال الــكـلـــب...!!!

هـذه نـتـيـجــة ، مـــن نــتــائـــج الـــديـمــقــراطــيــة...!!! 

الـتـي تــقــد�ش ارادة الـ�شـخــ�ش وتـجــعــل مـ�شـالــحـه ورغــبـاتــه فــوق كــل �شـــي...!!

هـــذه نـــمـاذج مــن الـمـجـتـمـعــات الــديـمـقـراطــيـة الـتـي يـدعـون الـنـا�ش الــيــهـا...!!!

وهــي ان دلــت عـلـى �شــيء ، فــانــمــا تـــدل عــلـى مـــدى  

فـ�شــاد هــذه الـديــمـقـراطـيــة... وعــفـنــهــا.... ونـتــن رائـحــتــهــــا...!!

ثــالــثــا  يف مــجـال االقــتـ�شــاد 

الــديــمـقــراطــيــة تــعـطـــي الــفــرد حــريــة مــطــلــقــة  

يف الـكــ�شـب... والـتـمـلــك... والــثــراء بــال قــيــود... وال �شــوابــط... وال اخــــالق...!!! 

فـالــربـا... والـقـمـار... والـبـغـاء... واالحـتـكـار... واالتـجـار يف الـخـمـور... والـمـخــدرات... 

ـــــــاذة... ا�شـافـة اىل  ـــــــات الــجـراحــيـــة الــ�شـــ ـــــــة... و اجـــراء الــعــمـلــيــ ـــــــاج االفــالم الــ�شــاقــطـــ و انــتـــ

ـــــــة ومـ�شـروعـة لـكـ�شـب الـمـال...!!!  ـــــــل الـمـ�شـروعة الـمـعـتــادة... كـلها و�شـائــل �شــريــفـ الـو�شـائــ

ولـلـفـرد حـريـة مـطـلـقـة يف انـفـاق الـمـال الـمـكـ�شـوب ، ولـو كـان ذلـك عـلـى الـفـ�شـاد والـرذيـلـة...

) النــــه نـــظــام ال يـــومـــن بـجـنـــة او نـــار..!! (... بـيـنـمــا يف اال�شالم... فاالن�شان م�شوول عن كل 

�شغرة وكـبـيـرة.. وعن كل �شيء وال �شيما ـــــ الـمـال ــــ من اين اكـــتــ�شـبــه...؟؟ وفـيــمـا انــفــقـه..!!؟؟

قال تعاىل   الــ�شـافات

ولي�ش للفقر... او الـمـ�شكيـن... او الـمـحتـاج... ـــــ يف ظـل الـديــمـقـراطــيـة ـــــ 

ادنـى حــق يف مــال الــغــنـي... 

ولــيـ�ش لـلـدولــة ان تــتــدخـــل يف نــ�شـــاط االفــراد االقــتــ�شـــادي... 

و انــمـا تــنـحــ�شــر وظــيـفــتــهــا يف الــقــيـــام  

بـــمــهـــمـــــة الـحـــار�ش لــــهــــذا الـــفـــرد... وحــمـايــتــه... 

والـدفـاع عـنـه يف ظـل هـذا الـقــانــون الـو�شـعــي...!!!
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رابـعــا   يف مــجـال الــ�شـعــيــد الــدولــي او الـعــالـمــي 

اذا تــامـلــنــا يف تــعـامـل الـدول الـديـمـقـراطـيـة مـع الـــ�شـعــوب... 

والــدول اال�شـعـف مــنـهــا ، نـجـده تـعـامــال مـــبــنـــيــــا عـلـى الـظـلــم ) غــالــبــا (..!! 

فـمــثــال  الــدول الــغــربــيـــة الــتـي ا�شــتــعــمـــرت الــدول 

الـعـربـيـة... واالفــريـقـيـة... واال�شـيـويـة... واكـلـت خيـراتـهـا... ونـهـبـت ثـرواتـهـا... وقـتــلـت ابـنـاءهـا..!!

كـانــت ـــــ ومـازالـت ـــــ دوال ديـمـقـراطـيـة تـرفـع �شـعـار الـديـمـقـراطـيـة وتـتـغـنـى بــه...!!

فهل كان يف الدميقراطية  خـلـق... او امـانـة... او عـدل... او حــق... او حـريــة... 

او غــيـر ذلـك مـمـا يـتـ�شـدق بـه دعــاة الـديـمـقـراطـيـة )عـن حـقـوق االنـ�شـان( ، يـمـنع 

تـــلــك الــدول عــن الـفـتــك بـدول ا�شـعــف مـنـهـا بـغـيــر ذنــب وال جــريـــرة...!!!؟؟؟

ولـنـنـظـر االن ـــــ ايـ�شـا ـــــ اىل مـن يـقــف مـن دول الــعـالــم وراء كــيـان الــ�شـهــايــنـة 

الــذي يــقـتــل الـمـ�شـلـمـني يف فــلـ�شطـني ويف غــيـرهــا..

ومــن مـــكــنــه مـن احـتـــالل ار�ش الـمـ�شـلـمــني )عن طــريـق وعــد بــلــفــور االجنليزي...!! (

ومن يـعـطـيه ال�شالح الذي يقتل به ، ويحتل ، ويـغـتـ�شب ار�ش امل�شلمني...؟؟؟

...؟؟؟(...
)1(

ويـ�شتـخــدم �شــدهم حــق الـنـقـــ�ش ) الـفـيــتـو 

ومن يـعــيــنــه عــلــى ذلــك...؟؟؟

ويــقـــدم لـــه الــمـعــونــات االقــتــ�شاديـة، والـهــبــات الـمــالـيــة الــهـائــلـة...؟؟؟

الـيـ�ش الـذيــن يـفــعـلـون ذلـك هـم الـذيـن يـرفــعـون �شـــعــار الـديـمـقـراطـيـة...!!!؟؟؟

فــائــدة  كــثـيــر مـن الـنـا�ش يـظـن ان مـعــنـى كـلـمـة دولـة ديـمـقـراطـيـة انــهـا الــدولــة 

الــعـادلــة... الـرحــيـمــة...!!!

بـيـنـمــا الــواقــع يــدل عـلـى ان مــعـنــى دولــة ديــمـقـراطــيــة انــهــا 

الــدولــة االنــانــيــة... الـتـي تـ�شـعـى اىل مــ�شـالـحـهـا...!!!

ولــــــو كــــــان عـــلـــى حـــــ�شـــــاب ظــــلــم االخـــريــــن...!!!

مـن  اول  هـي  عـالـمـيـا،  بـهـا  تـنـادي  والـتـي  الـيـوم،  الـديـمـقـراطـيـة  تــدعـي  الـتـي  امـريـكـا   )1(

يـتـمـرد عـلـيـهـا عـن طـريــق ا�شــتخـدامـهـا لـمـا يـ�شــــمـونـه  حـق الـفـيـتـو يف مـجـلـ�ش االمــن...!!! 

فـايــن الـمـ�شــاواة والــعــدالـــة الـتــي تــنـادي بـهــمــا...!!؟؟ وايـن احـــتـــرام راي االكــــثـــريـــة ...!!؟؟
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مـالحـظــة  جـعـل الـغـرب مـوخـراـ ــــ الــديــمـقـراطــيـةـ ــــ ذريــعـة لــلــتـدخــل يف �شــوون الــدول 

االخــرى ) كـمـا حـدث يف الـعـراق وافـغـانـ�شـتــان...!!! (، وكـــثـيـر مـن الــدول غـيــرها...!!!

خـامـ�شــا   يف مـجـال الـ�شـعـيــد الـمـحــلــي 

اال�شـتـبــداد الــفـعــلــي لــلـمـواطــنـيــن بـا�شــم الــديــمـقـراطــيــة  

فــفـي كــل يــوم تــفـر�ش  �شــرائــب...!!! وتــ�شـــرع قــوانـيـن...!!! 

وتـــ�شــن مــخـالــفــات جــديــدة وفــقــا لـــلـرغــبـات...!!! فــالــمـواطـن 

ي�شجن... ويحب�ش... ويـهان... ويوقف على ذمة التحقيق فرتات ظـالـمة...!!! طويلة...!!!

مــمــا يــجــعـل الــمــواطــن يـتـحـمــل الـظـلــم واال�شـتـبــداد...

وال يـ�شتــطـيــع ان يـغـيـر �شـيـئــا... )بـا�شـم الـديـمـقراطـيـة(.

�شـاد�شـا   يف مـجـال الـ�شـعـيـد الـقـ�شــائـي 

ــــبــــح الــــقــــ�ــــشــــاة الـــــعـــــوبـــــة بــــــايــــــدي حــــرا�ــــش  ا�ــــش

الــديــمـقــراطــيــة...!!!

فـاحـكـامـهـم تـخـتـلـف بـني عـ�شــيـة و�شــحـاها...!!!

تـبـعـا لـلـقـوانـني الـتـي قــد تـتـغـيـر بـني فـــتـرة واخـــرى ...!!!

فــعـقــوبــة الــ�شــارق ـــــ مــثــال ـــــ 

تــارة يـ�شـجـن ثـــالث �شـنــوات...!!! 

وتــارة �شــنـتــيـن...!!! وتـــارة �شــنــة...!!!

والقاتل تارة ي�شنق...!!! وتــارة ي�شجن �شجنا مــوبــدا...!!!  وتــارة ي�شجن �شبع �شنوات...!!! 

دوامــة من الـتـغـيــيــر ال تـنـتـهــي

قـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــو ن

ا لـمـخـــا لــفــــا ت
) ا لــجــــد يـــــــد (

2 0 1 2 لـــعـــا م 

)1( تـخـتـلـف الـقـوانــني مــن دولــة الخــرى ، مـثـل اخــتــالف عــقــوبــة الـ�شـارق او الـزانـــي..

فــهــل الـحــق يــتـعــدد حــتـى تــتـعــد الـعـقــوبــة مــن مـكــان الخـــر...؟؟

وهــذا دلـيــل ــــ ايــ�شــا ــــ مـن االدلــة الـكـثــيــرة عـلــى فـ�شــاد احـكــام الــديــمـقــراطــيـــة...!!

!!!...
)1(

الــــيــــوم  مـــبـــاحـــا  يــ�ــشــبــح  ان  ميـــكـــن  بـــــاالمـــــ�ـــــش...  كــــــان حمــــرمــــا  فـــمـــا 

ومـا كـان بـاالم�ش م�شموحا به... يـمـكن ان ي�شـبح الـيـوم مـمنـوعـا... والـعـكـ�ش �شـحـيـح...!!!

فــفـي تــركــيـا ــــ مــثــال ــــ كــان الــقـانــون يـعـاقــب عـلـى جــريــمــة الــزنــى... 

ثــم ان الــقـانــون الـغى تـلـك الـعـقـوبــة... فـ�شـار مـ�شـمـوحــا بــه... 

اذا تـــم دون �شــغـط او اكـراه ) او مـا يـ�شـمـونــه بـاالغـتــ�شـاب...!!! (

وهـكـذا يف جـمـيـع الـقـ�شـايـا واالحـوال...!!! وعـلـى جـمـيـع اال�شـعـدة والـمـجـــاالت...!!! 

فـعـدم اال�شـتــقـرار مـظــهـر �شـنـيـع مــن مـظــاهــر الــديـمـقـراطـيــة...!!! 
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مــالحـظــة مـهــمـة جــدا  الــديـمـقـراطـيـة لـيـ�شــت واحــدة يف كــل الـبـــالد  

كـثـيـر مـن الـنـا�ش يـظـن ان الـديـمـقـراطـيـة هـي عـبـارة عـن نـظـام واحــد... 

بـكـل جـزئـيـاتـه وحيـثياتـه... يطبق يف كل الـبـالد الـتـي تـدعـو الـى الـديـمـقـراطـيـــة... 

بـيــنـمـا الـتـعـريـف ) اي تـعـريـف الـديـمـقـراطـيـة... وواقـعـهــا ( يـقـول 

ان مـا راه  الـ�شـعـب حـقـا... و�شـــوت عـلـيـه باالكـثــرية... فــهـو الـديــمـقـراطــيــة... 

ولـو كـانـت الـ�شـور  مـخـتـلـفة... مـتـنــاقــ�شـة... مـتـعـار�شــة... مــن بـلــد الخــر... 

فـمــن الـدول مــا هـو  مــلـكــي... او جــمـهـــوري... او وزاري... او امــــاري... 

ومــع كــل ذلــك فـــهــي جــمــيـــعـــا دول ديـــمــقــراطــيـــة. 

ومع كـل مـا �شـبـق... ال زال كـثـيـر مـن الـنـا�ش يـطـالـبـون بـتـطـبـيـق الـديـمـقـراطـيـة...!!

فـمـا الـذي يـغــري الــنـا�ش بـالـديــمـقـراطـيـة...!!؟؟

الـجـواب  مـن بـاب االمـانـة واالنـ�شـاف  الـديـمـقـراطـيـة فـيـهـا مـــزيــــة بــراقـة وجذابـة... 

لـكـنـهـا �شـكـلـيـة ) وهـي الـعـودة الـى الـ�شـعـب... واالخــذ بـعـيـن االعـتـبـار اراء الـنـا�ش ( 

ـــــــودة اىل راي الـــنــا�ش يف كـل  ـــــــه ال يـجـوز الـعـ ـــــــة مـرفـو�شــة..!! النـــ ـــــــن هـذه الــمـــزيـــ ولـكـ

الـقـ�شـايـا... فـالـمـحـرمـات والـواجـبـات... ال يـ�شـتـ�شـار فـيـها... وال يرجع فـيـهـا اىل احــد... 

ايــــا كــان و انــمـا �شـبـيـلـهـا الـتـنــفـيـذ والـتـطـبـيــق... امـا بـاالمـتـنـاع عـنـهــا... او بـاالتــيـان بــهـا. 

ــودة اىل الـــــ�ــشـــــعـــــب يف ظـل  ــعـــ ــان الـــ ــن جـــــهـــــة اخـــــــــرى... فـــ ــة... ومـــ ــهـــ ــذا مـــــن جـــ هـــ

الـديـمـقـراطـيـة... عـودة �شـكـلـيـة ال�شـبـاب كـثـيـرة... مـنـهـا  الـجـهـل... والـفـقـر... 

والـمـر�ش... والـخـوف... والـ�شـائـعـات... والـدعـايــة واالعــالن... الـتـي تــمار�ش عـلـى 

الـنـاخـبـيـن... بـمـا يـتـمـخـ�ش عـنـه يف الـنـتـيـجـة... ان يـخـتـار الـنـاخـبـون اختـيـارات 

تـ�شـب يف مـ�شـلـحـة ا�شـــخـا�ش بــاعـيـنـهم...  مـن ذوي  

الـ�شيـا�شـة..!! والـكـرا�شـي..!! والــثـروات..!! واالمـــــوال...!!

*   *   *   *    *
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ثــانــي عـــ�شــر   

�شـبـهـات حـول جــواز الــدخــول يف هــذه الــبــرلــمــانــات.. مــنــهــا 

الـ�شـبـهــه االوىل 

الــبـرلــمـانــات  هــذه  يف  الـدخــول  جــواز  عـلـى   ،  � يـو�شــف  نـبـيـنـا  بـقـ�شـة  يـ�شـتـدل  الـبـعـ�ش 

واالنــتـخــابــات ، وتــولـي الــوظــائــف ، يف ظــل دولـة تــحـكــم بـالــد�شــتـور والــقـانــون الــو�شــعــي..!!

حـيـث ان نـبـي الـلـه يو�شف � توىل الـوزارة ، وكـان عـزيـز مـ�شـر يف ذلـك الـوقـت غـر مــومــن..!! 

الـجـواب  �شـواء كـان هـذا الـكـالم �شـحـيـحـا ام غــيـر �شـحـيـح ، فـهـذه الـقـ�شــة ال 

تـ�شـلـح لــال�شـتـدالل بـــهـا عـلـى حـكـم مــن االحــكــام يف �شــريــعـتــنــا ، وذلــك انــهـا مـن 

�شـــرع مــن قـبـلـنـا ، قـــال   )..  .. ( الـمائــدة.. 

ومــعـلــوم ان �شـــريــعـتـنــا نــا�شـخــة لــلــ�شـرائــع الـ�شـابــقــة... 

ثـم ان الـ�شـحـيـح ان يــو�شــف � قـــبـــل الـواليــة مــن الـمـلــك بـعـد ان ا�شــلــم... 

وفــو�شــه بــالــحـكــم بـ�شـريــعــة الــلــه تــعـالــى الـمـعـمــول بــهـا ان ذاك... بــدلـيـــل قــولــه تــعــالــى 

اي بعد ان �شـمـع الـمـلـك الـدعـوة اىل اال�شـــالم مـن نــبـي الـلـه يـو�شــف � ...

وقـبـل مـنـه اال�شالم... قــال لـه ذلــك الــقــول... والـلـه تـعـالـى اعــلـــم. 

يــو�شـــف

الـ�شـبــهــة الــثــانـيـــة 

ـــــــدل بـعـ�شـهـم عـلـى جـواز الـدخـول يف الـمـجـالـ�ـــــــش الـبـرلـمـانـيـة بـحـلـف الـفـ�شــول..!! يـ�شـتـ

وان الــنــبـي � حــ�شـــره...!!!

الـجـواب  حـلـف الـفـ�شــول  هـو تـحـالــف بـيـن رجـال مـن اهــل مـكــة عـلـى فــ�شـائــل مـثــل  

نـــ�شـرة الــمــظـــلـوم.. و اعــانــة الـمـحــــتـاج.. والــدفــــاع عــــن الــــ�شـــعـــفـــاء... الـــــخ،  

ولــكـن ال يــوجـد مـا يــثـبــت ان ر�شــول الــلـــه � قــد حـــ�شــره..!!

والـحـديــث الــوارد يف هــذا الــبـاب �شــعـيــف ) وال يـحـتـج به.. (  وهــو ما روي عنه � بـانـــــــه قال  

) لــو دعــيــت بــه يف اال�شــــالم الجـــبــت... ( 

قـال ابـن حـجـر ـــــ رحـمـه الــلـه تـعـالــى ــــ يف تـلـخـيـ�ش احلـبـيـر بــانــــه حديث مر�شل .
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الـمـائـــدة

الـ�شـبـهــه الــثــالـثــة 

يــقـول الــبـعـ�ش  الـدخــول يف هـذه الـبـرلـمـانـات ، امـــر جــائــز حـتـى ولــو لــم تــحـكــم بـكـتــاب 

 ، الـلــه تــعـالــى..!! فــالـنـجــا�شــي ـــــ رحــمـه الــلــه تــعـالــى ـــــ ا�شــلـم ولـم يـحـكـم بـكـتـاب الـلــه

ومع ذلـك فـقـد �شــمــاه ر�شـول الــلـه � بــانـــــه رجــل �شـالــح ، قــال � 

) مات الـيـوم رجـل �شــالــح، فـقـومــوا فــ�شــلــوا عــلـى اخــيـكــم ا�شــحـمـة ( البخاري.

فــعــل  واقــعــة  ـــــ النـــهـا  عـلـيــهــا  يــقـا�ش  قـ�شـيـة ال  ـــــ  الـنـجـا�شـي  قـ�شـيـة  الـجــواب  

) اي مــعـار�شــة فــعــل مــن الــنـبـي � لــنـ�شــو�ش عــامــة مـحــكـمـة، فــاال�شــل تــطـبـيـق 

الــنـ�شــو�ش ، وامـا هـذه الـواقــعـة فــال عــمـوم لــهــا ( ، وذلـــك امــا  

ان هــذا الـحــكــم خــا�ش بــالـنـجــا�شــي... 

او انــــــه لـــعـــلـــــة خــــفــــيــت ولـــم تـــرو... وعــلـى كـــل االحـــوال فــال عــمــوم لــهـــا... 

وال يـ�شـح اال�شتـ�شــهاد بـهـا... النـــهـا عــار�شـت الـنــ�شـو�ش الـمـحـكـمات ) بــوجـوب تـطـبـيـق الـ�شـريـعـة...(  

ثم ان هــذه الـ�شـبــهـة ال تــ�شـلح لـال�شــتـدالل بـهـا ـــــ ايـ�شـا ــــ... الن الـنـجـا�شـي الـذي ا�شــلــم... 

اال�شــالم  اىل  يدعوهم  االر�ــش  مـلـوك  اىل   � الـلـه  ر�شـول  يـر�شـل  ان  قـبـل  مـات 

والــحــكــم بـ�شـريـعـتـه.. حـيـث مـات قـبـل الـعـام الـ�شـاد�ش... 

بـيـنـمـا ار�شــال الــر�شــل كـــان بــعـــدهــا..

اذا  كـان الـنـجـا�شـي ــــ رحـمـه الـلـه تعاىل ــــ ) والنجا�شي لـقـب حـكـام الـحـب�شة ( اىل يــوم وفـاتـه غــر مــلـزم 

بـالـحكــم بـتـعالـيـم اال�شــالم... فـكـيـف نـقـيـ�شـه عـلـيـنـا...!!؟؟ نـحـن الـذيـن اتـــم الـلـه  الـ�شـريـعـة لـنـا... 

وا�شـبـحـت مـلـزمـة لـنـا... ولـذلـك كـان يـحــكـم بـمـا �شـح لـديـه مـن الـتــوراة واالنــجـيــل.

وقـد اخــرج مـ�شـلم بـــان الـنـبـي � كـتـب اىل الـنـجـا�شـي ) ولـيـ�ش الـنـجـا�شـي الــذي 

�شـلـى عـلـيـه ( ر�شـــول الــلـه � ... وكـان ذلــك بـعـد الـعـام الـ�شــاد�ش.. قال تعاىل   

وقـد قـال اهـل الـتـفـ�شـيـر ان هـذه االيـة نـزلـت ـــــ بـكـل مـن كــان عـلـى الـتـوحــيـد بـعـد 

نـبـي الـلـه عـيـ�شـى � ـــــ ومنـهـم الـنـجــا�شــي ـــــ رحـمـه الـلـه تـعـالـى ـــــ.
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الــ�شــبــهــة الــرابـعـــة 

، ودعــا  الـتـي حـــ�ش  الــ�شـورى  بــاب  الـديـمـقـراطـيـة هـي مــن  الـبـعــ�ش  ان  يـقــول 

الــيـهـا اال�شـــالم..!!!.

 !!!... الـجـواب  الـديــمـقـراطـيـة تـرد الـحـاكـمـيـة والـتـ�شريـع لـلـ�شعـب ، وال تـرده لــلــه

وهــذا عـيـن االلــحـاد...!!! والـكـفــر...!!! وافـحــ�ش انــواعــه...!!!

وامـا الـ�شـورى يف اال�شــالم ، فـهـي ان يـ�شـتـ�شـيـر الـحـاكــم جلـنـة مـن اهـل الـعـلـم والـتـقــوى 

 بـه الـلــه  ، فـهـي مـمـا امــر  الـمـبـاحـة (  الـمـ�شـلمـني ) فـتـكـون يف االمــور  يف مــ�شـالــح 

قـــــال     )...  ... (  ا ل عـمـــران

 

                                                  

وهـي تـكـون فـيما ال نـ�ش فـيـه ) من الـمـحرمـات والـواجـبات والـمـنـدوبـات والـمـكروهـات ( من الــقـران 

الكرمي او ال�شنــة الــمـطــهــرة كال�شورى يف اخلطط احلربية واالقـتـ�شاديـة ــــ مـثـال ــــ امــا ما يوجد فيه الن�ش 

... ـــــ كـقـطـع يـــد الــــ�شــــارق مـثـال ــــ  فال �شـــورى فيه بوجه من الــــوجـــوه... و امنا يـــنـــفــذ فــــيـه امــــر اللــــه

فالديـمقراطية ان�شـاء الحـكام بالـتـحـرمي والـتحـليل... يـ�شـعـه الـــبــ�شر مــن عــقـولــهــم 

بـنـاء على الـم�شـلحـة والــرغـــبـات...!!! بـحــ�شــب الـتـ�شـويـــت...!!! 

دون اعــتــبــار لــلــقـــران الــكــريــم او الـــ�شـــنـــة الــ�شـريــفـة.

لــذلــك مـن الـجـهـل او الـتـ�شـلــيــل ان يــقــال  

ان الـديـمـقـراطـيـة مـن اال�شــالم...!! وانــهـا هـي الــ�شـورى بـــعـــيـــنـــهــا...!!

الــ�شـــبــهـة الــخــامــ�شــة 

يــقــول الـبــعــ�ش 

  الـنـيــة الـ�شاحلـة تــجـيز لـلـع�شـو ارتـكـاب الـمـخـالـفـات مـن اجـل تـطــبـيـق �شـرع الــلـه

يــقـول الـكــثـيـر مـمـن يـ�شـمـون انـفـ�شـهـم ــــ بـاال�شـالمـيـيـن ــــ  الـذيـن يـتـر�شـحــون لـهــذه االنـتـخــابــات ، 

بـانــهـم يـريــدون اال�شــالح وتــطـبـيـق الـ�شـريـعـة  ) اي ان نــيـتـهــم �شــالـحـة...!!! (...

اي ان الــنـائـــب لــه الــحـق يف ان  يـقـ�شــم عـلـى احـتــرام الـد�شــتــور ) الـ�شـركــي (...

!!!... ويــر�شـى بــالــتـ�شـريــع مـن دون الــلـــه

او ان يـ�شــوت عـلـى �شـرع الـلــه  .... او ان يــر�شـى بـمـعـ�شـيـة الــلــه تـعـالــى مــن 

تـــرك االمـــر بــالــمـعــروف ، والــنـهــي  عــن الــمـنــكـــر...
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والــركــون الـى  

الـعـلـمـانـيـني... والـ�شـيوعـيـني... والـلـيـبـرالـيــني... والـنـ�شـارى... والـيـهـود... والـمـجـو�ش... والـهـنـدو�ش... الــخ.

يف الـبـرلــمـان، او يف لـجـانـه الـمـخـتـلـفـة... واحـتـرام ارائـهـم... 

وكـذلـك الـجـلـو�ش مع الـ�شافـرات والـمـتـبـرجات... وكـذلـك لــه الـحـق يف ان 

يـغـدر... او يـخـدع... او يـكـذب... او ان يـ�شـتـخـدم اي و�شـيـلـة �شـاء )مـادامـت نـيـتـه 

.)!!...  شـالـحـة ( يف �شـبـيـل الـو�شـول الـى الـغـايـة وهــي  تـطــبــيـق �شـــرع الــلـه�

كــان  اذا  تــفـيـد  الـ�شـالـحـة ال  الـنـيــة  الـجـواب  يـجـب ان يـعـلـم كـل مـ�شـلـم ان 

الـعـمـل غـيـر مـ�شـروع...!!! فـهـل يـجــوز ـــــ مـثــال ــــ المــراة ان تــزنـي... 

وتـكـ�شـب الـــمــال بــنــيـــة الـتــ�شــدق عـلـى الــفـقـراء والـمـ�شـاكــيــن...!!!؟؟؟

 . طـبــعـا ال يـجــوز... (  وبـالــتـــالـي فــهــي اثـــمــة عـــنـد الـلــه (

ولـكـن الــنـيــة الـ�شـالــحـة تــفـيــد عــنـدمـا يـكـون الـعـمــل مــ�شـروعـا.

كــالــمـراة الـتـي تــعـمــل طـبـيـبــة ــــ مـثــال ــــ مـن اجــل االنــفـاق عـلـى ايــتــام...

فــهـذه عـمـلـهــا مــ�شـــروع ، ونــيـتــهـا �شــالــحـــة.

مــالحــظـــة 1 

يـقـول احــد الــعـلـمـاء ردا عـلى مـن يــقــولـون انـهـم يـريـدون اقـامـة الـدولـة اال�شـالمـيـة 

عـن طـريـــق الـديــمـقـراطــيـة... واالنــتـخــابـات الــتـ�شــريــعــيـة... مـتــ�شـائـــال 

خــالل 50 �شــنــة و اكــثـر... مـن عــمــر هــذه الــتـجـربــة... 

هـــل ا�شـــتــطـــاعـــوا ان يــــبــنـــوا الــدولــة اال�شــالمــيــة.؟؟

بــــل الــــتــجـــربــة اثـــبــتـــت فـــ�شـــل تــلــك الـمـحــــاوالت...

الن الــد�شــتـور الـمـزعـوم ال يـ�شـمـح بـان تــولــد دولــة تــقــ�شــي عــلـيــه...!!!

بــل ان الــديــمـقـراطــيـة الـيــوم اقـــوى مــن قــبـل 50 �شــنـة..!!
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 الن مــ�شــاركــة ــــ مــن يــ�شــمـــون بـاال�شالمـيــيــن ـــــ فــيـهــا 

ا�شــهـمــت يف تـوطــيـدهــا... !! وتـقـبــل بـعـ�ش الـمـ�شـلـمـيـن لــهــا...!!

 كـمـا ان الـتـاريـخ لـم يـحـدثـنـا عن قيام دولة ا�شـالمـيـة عـبـر االنـتـخـابـات الـديـمـقـراطـيــة...!!!

فــالــدولــة اال�شـالمـيـة ال تــقـوم اال عــبـر الـجـهــاد الـمـادي والـمـعـنــوي...

فــ�شــال عـن عـدم اقـامـة الـدولـة اال�شـالمـيـة... هـل ا�شـتطـاعـوا تـقـلـيـل الـفـ�شـاد...؟؟؟

الـجــواب  ال... لـــم ـــــ ولن ــــــ يــ�شـتـطــيـعــوا اطـــالقــا تــحـقــيـق ذلــك... 

بــل زاد الـفــ�شــاد انــتــ�شـــارا 

االرحــــام... اجلرائــم...  الــوالــديــن... قطيعة  الــربــا... عـقـوق  الــزنــى... اخلــمــر... 

الــر�شــاوي... الخ... لـــمــاذا؟؟ 

الن طـــريق الــديـــمـقــراطــيــة...

لـيـ�ش هــو الـطـريــق الـ�شـحـيـح القــامـة الــدولــة اال�شــالمــيــة... 

مــالحـــظــة 2  

لــو تـ�شـورنــا ــــ جـــدال ــــ ان الــذي يـدخــل يف الـبـرلـمـان انــ�شـان يــريــد تـطـبـيـق �شــرع 

الـلــه   ـــــــ  حـ�شـب مـا يـقـول الـبـعــ�ش  ـــــــ  وهــو انــ�شـان  

نــزيــه... و�شــريــف... وعــادل... ومــحــب لـلـخــيـر... ولــالخــريــن... 

ولــم يـتـلـوث بــاي خــطــا مــن االخــطـاء الـتـي يـقـع فـيـهـا بـعـ�ش الـديــمـقـراطــيـيــن...!! 

ولــو تـ�شـورنـاـ ـــ ايــ�شــاـ ـــ ان االنــتـخــابــات اجــريــت بـطـريــقـة �شـفــافــة... وحــيـاديــة...!! 

وخـالـيـة مـن الــعــيــوب تــمــامــا...!! والـ�شـلـبـيـات الـتـي تــ�شــيــب االنــتـخـابـات عــادة... 

لـو تــ�شـورنــا كــل ذلــك ــــ اجـتـمـع يف �شـخـ�ش واحــد ــــ لـمـا جــاز لــه ان يــدخــل يف تـلـك 

الــديــمـقـراطــيـة... النــهـا مـنـهــج مـخـالــف لـمــنـهــج اال�شــالم... 

ومـخـتـلـف عــنـه اخــتـالفــا كــلــيـــا... ولــمـا جــاز ــــ ايــ�شــا ــــ انـتـخـــابـه بـحــال مـــن االحــــوال. 
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فـلـمـاذا لــم يــفعـل ر�شــول الــلــه � ... كــمـا يـفعل مـن يــ�شـمــون ـــــ بـاال�شـالمـيــيــن ــــ اليــوم..!!؟؟

ويـتـظاهر بـمـا يـر�شـونـه... وبـعـد ان يـ�شـتـلـم الـرئـا�شـة ــــ مـــثـــال ــــ يـغـدر بـهـم... ويـخـدعـهـم... 

... ويـــزجـهـم يف الـ�شـجــون ) ان هـــم خــالــفـــوه...!! ( ويــطـبــق �شـرع الــلــه

وهـل هــم اعـلـم مـن الـنـبـي � حـتـى يـ�شـبـقـوه � اىل مـا لـم يـفـعــل؟؟؟

فـديـنــنــا يــقـوم عـلــى 

الـ�شـدق... والـو�شـوح... والـ�شـراحـة... واالمـانـة... وبـهـذا يـقـوم الـمـجتــمـع الـمـ�شـلـــم.

الــ�شـبـهــة الــ�شـاد�شـــة 

يــتـذرع الـبـعــ�ش بــحـديــث الـنــبـي � ) الــحـرب خــدعـــة ( مــتـــفــق عــلــيـــه.

ويــقـولــون نـحـن يف حــالــة حـرب مـع الــنـظــام وحــالــة ا�شـطرار...

وبــالـتـالـي يـجـوز  الـكـذب... والـقـ�شـم... والـغـدر... والـخـيـانـة... لـلـدخـول يف هـذه الـمـجـالــ�ش...!!

. مــن اجــل اعــالء كــلـمــة الــلــه... و�شــوال الـى تــطـبــيــق �شــرع الــلـــه

الــجـواب 

الـحـرب يف اال�شـــالم لـهــا مـفــهــوم ثــابــت ومــحــدد 

وهي مـقـاتـلـة الـمـ�شـلـمـني لـطـرف اخـر ، مع وجـود �شـالح ودمـاء وجـراح ومـا اىل ذلــك...

والــعـمـلـيـة االنـتـخـابــيـة لـيـ�شـــت مـن هــذا الـقـبــيــل...!!

ومل يــ�شـلـك ر�شـــول الــلــه � مــ�شـلـك الــخـديــعــة مـع كـــفــار قــريـــ�ش...!!؟؟

مــالحــظــة هــامــة جــدا 

لـو تـ�شـورنـا ـــــ جــدال ـــــ ان ر�شـول الـلـه �، �شـلـك مـ�شـلـك الـديـمـقـراطـيـني ـــــ الـيـوم ـــــ 

الـذيــن يــ�شــمـــون ـــــ بــاال�شـــالمــيـــني ـــــ ) وحـــا�شـــاه � ان يـــفــعــل ذلـــك(... 

لـمـــا دخـــل احـــد يف ديـــن الـــلــه  بــعـد ا�شــتــالمــه � الـــرئــا�شــــة...

النــه �شــوف يـكـون يف اعـــيـن الـنــا�ش  خــائــنــا... غـــادرا... كـــاذبـــا...

فــكـيــف يــامــرهــم ـــــ بــعـد ذلــك ـــــ بـالـ�شــدق... واالمــانــة... والــوفــاء بــالـــوعـــد... 

فــانــتـبــهــــوا ايـــهــا الــمــ�شــلـــمــــون...!!!
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الــ�شــبــهـــة الــ�شـــابـــعـــة 

ـــــ يــتــذرع الـبــعـ�ش لـدخــول هــذه الـمـجــالــ�ش بـفـتـوى الحـد الـمـ�شـايــخ الــذي يــقــول 

يــجــوز الــدخــول يف هــذه الـمـجـالـــ�ش مـن اجــل اال�شــالح وتــطـبــيـــق �شــرع الــلــه  مــا امــكـــن...

الــجــواب   مــا الــدلــيــل عــلـى ذلـــك...!!؟؟

ثــم ان اال�شــــالح ال يــكـــون اال بــاتــبــــاع هــدي الــنـبـــي �. 

ـــــ ثــم يــتـ�شـــاءل هـــذا الــ�شـيــخ 

هـــل نــتــرك الــمـجــال لـلـفـا�شــقـــني والـعـلـمــانــيـــني يــعــيــثــون يف االر�ش فـــ�شـــادا.

الــجـــواب  نــعــم... نــتـركـــه... وال �شــان لــنــا بــه... و انــمـا نــلـتــزم بـــاالمـــر بـالــمـعـروف ، 

 ... كــمـا امــرنــا الـلــه ... والــنـهــي عــن الـمـنــكـر... والـدعــوة اىل الــلــه

وكــمـا فــعـل الـنــبــي �... ) فــالــلــه ، ور�شـــولـــه � ، اعــلـــم واحــكــــم ( .

حــتــى يــقــوم الــمـجـتـمــع اال�شــالمــي بـــاذن الـــلــه تـــعـالــى...

تـغـيــر  وربـمـا  تـنـفــع،  الـ�شــالل  اهــل  بـني  الـحـق  كــلـمـة  ان  الــ�شـيــخ   هـــذا  ـــــ  ايــ�شــا  ـــــ  يــقــول  ثــم 

وبــالـتــالــي، فـنــحـن نــدخــل يف هــذه الـمـجـالــ�ش مــن اجــل ان نــقـول هــذه الــكـلــمـة... كــمـا فــعــل نــبـي الــلـه 

مــو�شــى � ، عــنـدمــا قــال كــلـمـة الـحـق امــام فــرعــون والــ�شـحــرة، فــالــقـي الــ�شـحـرة �شــاجـــديــن.

الــجـواب  

اوال  ال يـ�شـح اال�شـتـدالل بـهـذه الـحـادثــة النــــهـا مـن بـاب �شـــرع مــن قــبــلـنــا...!!!

ثـانـيـا  هـذا ا�شــتـنـتــاج بــاطــل، الن مــا فـعـلـه نـبـي الـلـه مـو�شــى � هـو مـن بــاب كـلـمـة 

حــق عــنـد �شــلـطــان جــائـــر، وهــو اعــظــم الــجـهــاد، الــذي يـــعــر�ش �شــاحــبـه لــلـ�شـهــادة، 

ولــيـ�ش فـيـه ادنـى مــداهــنـة او ارتــكـاب لـمـعـ�شــيــة، )حـا�شــا نـبـيـنــا مـو�شــى � مــن ان 

يــفـعــل ذلــك(... كـمـا يـفـعـل االعــ�شـاء يف ايـامـنـا هــذه ، مـن الــقـ�شــم بــغـيـر مـا انـزل 

الــلــه عـلـى احــتـرام مـعـ�شـيـة الـلــه ) الــد�شــتـور (.  
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ـــــ ويـتـابـع هـذا الـ�شـيـخ قــائــال  انـنـا نـجـلـ�ش يف هذه الـمـجـالـ�ش لـنـبـيـن الـ�شــواب، 

ولــيـ�ش مـن اجـل مـ�شـاركــة الـفـا�شــقـني والــجـلــو�ش مــعـهـــم...!!

الـجــواب  الـم�شـكـلــة يف هـــذه الــمجـالــ�ش ان فـيـهــا مـ�شــاركــة بــالـمـعــا�شــي، ور�شــى بـاالثـــم...

ارتــكــاب  �شــاحـبـه  مـن  يـ�شــــتـلـزم  كـان  اذا  يـجـوز  ال  الـحـق  بـيـان  ان  مـعـلـوم  هـو  فـكـمـا 

الـــمــعــا�شـــي... فـهــل يـــجــــوز ـــ مـثــال ــــ لــداعــيــة ا�شــالمــي...

ان يــدخــل اىل نــاد لــلـعــراة... ويــتـعــرى مــثــلــهــم...!!؟؟ 

بـحـجــة انـــه يـريــد ان يــنـ�شحــهــم ويــنـهــاهــم عـــن الــتـعــــري...!!!

وكـــذلــك الـحـكــم بـالـنـ�شـبـة لـمـن يـريـد اال�شــالح... عــن طـريـق هـذا الـمـجـل�ش...

فـــيـرتــكـب الـمـعـا�شـي  كـالـقـ�شـم الـد�شـتـوري... واالخـتـالط... ومـ�شـاركة الــلـيــبـرالــيــني... 

 ... والـجـلــو�ش مـعــهـم... والــركــون الــيــهـم... والـتــ�شــريــع مــن دون الــلــه

... والــتـ�شــويــت عـلـى �شـــرع الـلــه

 (     قـــــال

الن�شاء..
 )... 

الــ�شـبـهــة الـثــامــنــة 

ويف فــتـوى اخــرى لـنــفــ�ش هــذا الـ�شــيـخ يــقـول كـــالمــا خــطــيــرا وهـــو  

) انــا ارى ان االنــتـخــابــات واجــبـة (.

الــجـواب  ايــن الـدلـيــل مـن الــكـتــاب والـ�شـنــة عـلـى هــذا الــوجــوب...!!!؟؟؟ 

بــل عـلـى الــعـكـــ�ش مــن ذلــك فــالــدلــيـل قــائـــم عــلـى الـحــرمـــة...!!!

الــدلــيــل  ) االيـــة الــ�شـابـقــة (.

ثــم يــقــول 

يـجــب ان نـعـيـن مـن نـرى ان فـيــه خيـرا، النــه اذا تــقـاعــ�ش اهــل الـخـيــر، من يـحــل مــحـلــهـم؟ 

الـجــواب  ال يـهـمـنـا مــن يـحـل مـحـلـهـم... الـمـهـم ان نـخـلــ�ش انــفـ�شــنــا مــن عــقــاب الــلـه 

. بـاالبــتـعــاد عــن هـذه الـمـجـالـ�ش الـ�شـركــيـة... وان نــدعــو الــنـا�ش كــمـا امــر الــلـه 
الــدلــيــل  ) االيـــة الــ�شــابــقــة ايــ�شــا (...
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ثـم يــقـول  �شـيـحــل مـحـلــهـم اهــل الــ�شـر، او الـنـا�ش الـ�شـلـبــيـون الــذيــن مـا عــنـدهــم 

خــيـر وال �شــر، اتــبــاع كـــل نــاعــق.

الـجـواب   ال يـــهــمـنــا يف ذلــك كــمـا �شــبــق الــقـــول...

بــل ان االبــتـعـاد عــن هــذه االنـتـخــابــات هــو  الـنـجـــاة... الـنـجــاة.... الــنـجــاة.

ثــم يــقـول الــ�شـيـــخ  فـــالبــد ان نـخـتــار مــن نــراه �شــالــحــا. 

هــذا  يف  الــدخــول  عـلـى  وافــق  اذا  �شـالــحـا  الــرجــل  هــذا  يـكــون  وكــيـف  الــجـواب  

. الـمـجـلــ�ش الــذي يـنـازع الـلـه تـعـالــى يف حـقــه...!!؟؟ وهــو الـتــ�شريــع مــن دونـــه

ثــم يــتـابـع قــائــال 

فــاذا قــال قــائــل  اخــتــرنــا واحــدا لــكـن اغــلـب الـمـجـلـ�ش عـلـى خـالف ذلــك. 

يـجـيـب الـ�شـيـخ عـلـى تـ�شـاولــه قــائــال  انــــه ال مــانــع، هــذا الــواحــد اذا جــعــل الــلــه 

فــيـه الـبـركــة والـــقـى كــلـمــة الــحـق يف هــذا الـمـجـلـ�ش �شـيـكـون لـهـا تــاثــيـر وال بـد.

الــجــواب   كيف �شيجعل اللـه  فيه الربكة وهو يحارب اللـه  يف هذا املجل�ش الــ�شـركــي..!!

... ثـــم يــقـول  لــكــن الــذي يــنـــقـ�شـنــا الـ�شــدق مـع الــلــه

الــجـواب  الــ�شـدق مـع الــلــه  هــو ان نــ�شـدق الــلـه  يف مــا قــطــعــنـاه عــلــى 

انــفـ�شـنـا بـاالبــتــعــاد عــن الــ�شـرك ومــجـالــ�شــه... والــمـعــا�شــي واهــلــهــا...

ان االعــ�شــاء الـذيـن يــر�شـحـون انــفـ�شـهـم ــــ لـو كــانــوا �شــادقــيـن فــعــال ـــــ يف طــلـب 

مــر�شــــاة الـــلــه  لــمـا دخــلــوا هــذه االنــتـخــابــات والــمـجــالـــ�ش الــ�شـــركــيــة...

ثـــــم يــخــتـم هــذا الــ�شـيــخ كـــالمــه قــائـــال  

فــــر�شـــح مـــن تـــرى انــــه خــيـر، وتــوكــل عـلـى الــلــه... !!!  انــتــهـى بــاخــتـ�شــار. 

. الــجـواب  الــتـوكـــل عـلـى الــلــه يـكــون بــطــاعــة الـــلـه

الــ�شـبــهــة الــتـا�شــعـــة 

كــمــا يــتــذرع الــبـعــ�ش لــدخــول هــذه الـمـجـالــ�ش بـهـذه الـفـتــوى ـــــ ايـ�شــا ـــــ 

فــقــد �شـــئــلــت احـــدى لــجـان االفــتــاء يف احـــد الــبــالد الــعـربــيــة... 

هــذا الــ�شــوال  هــل يـجــوز الـتـ�شــويــت يف االنــتـخــابـات والــتـر�شـيـح لــهــا؟

مــع الـعــلــم ان بـــالدنــــا تـحـكــم بـغــيـر مــا انـــزل الـــلـه؟
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فــاجــابــت الــلـجـنــة 

يـرجـون  يـــنـتـخــبـون  ومـن  الـمـ�شـلـمـني  مـن  نـفـ�شـه  ر�شـح  مـن  كــان  اذا  اال  يـجـوز...  ال 

بـالـدخـول يف ذلـك ان يــ�شـلـوا بـذلـك الـى تـحـويـل الـحــكـم الـى الـعـمـل ب�شـريـعـة اال�شـــالم...

الـجـواب  

ايــن الـدلـيــل عـلـى ذلــك...!!؟؟ 

ثــم تــتـابـع الــلـجــنـة قـائــلـة 

واتـخـذوا ذلــك ) و�شــيـلـة ( اىل الــتـغـلــب عـلـى نـظـام الــحـكــم...

الــجـواب  مــا هــو قــ�شـدكــم ) بـالـو�شـيــلـة...!!؟؟ ( هــل انــتـم تــ�شــرعـــون الـغــدر والـخـيــانــة...!!؟؟ 

وقــد اعــطـيـتــم الـمـواثــيـق الــمــغـلــظــة، بــالــوالء لــلـد�شـتـور والــحـاكـــم...!!؟؟

الــ�شـبــهـة الــعـا�شـــرة 

عـلـيـهـم  يـــنــكـر  عـنـدمــا  ـــــ  بــاال�شـــالمــيــيـن  ـــــ  يــ�شـمـون  الــذيــن  االعــ�شـاء  جــمـيـع 

الــدخــول يف هــذه الـمـجــالــ�ش بـ�شـبــب الـمـخـالـفـات الـ�شـرعـيـة الـ�شـابـقـة يـجـيـــبــون 

نــحــن نـدخــل يف هــذا الـمـجـلــ�ش لـكـي نـ�شـلـح مــا افـــ�شــده االخــــــرون..!!

ونـ�شـعـى اىل تـطـبــيــق �شــرع الــلـه �شـبـحانــه )عــن طــريــق الــتـ�شـويــت..!!(

الــجـواب  

الـمـ�شـروع  هـذا  مـثـل  تـقـديـم  بـمـجـرد  النـــه  واقــعـي  غــيـر  االحـتـمـال  هـذا  اوال  

�شــوف يــرفــ�ش...!!! الن فـيـه مـخـالــفـة د�شــتـوريــة...!!

ثــانـيـا  لـو ان جـمـيـع اعــ�شــاء الـمـجـلـ�ش �شـواء مـن يـ�شـمــون ـــــ بـاال�شــالمـيـــني ـــــ او غــيــرهــم... 

..... لــو انــهـم �شــوتــوا بــاالجـمــاع بــالــمـوافــقـة عـلـى تــطـبــيــق �شــرع الـــلـه

وفــعــال... طـــبــق �شـرع اللـه تعاىل... فـهـذا غـر جائـــز ـــــ �شـرعـا ـــــ )بـالـنـ�شبـة لـهـم(،

الن مــن يـعـتــقـد ان لـــالنـ�شان الـحـريـة يف تطـبـيـق �شـرع الـله ..!! او عــدمــه..!! 

  فـيـ�شـوت عـلـيه... فـقد كــفـر... فـقـد كــفـر... فــقـد كــفـر... النـــه خـالـف قــول الـلـه

)...   ...( الرعد
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تــنـبـيـه 

مــوقــف الـمـومـنـيـن مـن �شــرع الـلـه تـعـالـى، ان يــقـولــوا  )�شـمـعـنـا واطــعـــنــا (.

ولـيـ�ش الـتـ�شــويــت عـلـى �شـرع الـلـه  بـاالخــذ... او بـالــتـرك...

فــ�شـرع الــلـه ... لـيـ�ش بـحـاجــة الـى اقـــــرار ... 

الن الــلـه تـعـالـى اقــره... واوجـبـه عـلـى عـباده...

مـالحـظـة 

الــديـمـقـراطــيـة فـكـرتــهـا الـحـاديـة ال تـعـتــرف اال بـالــ�شـعــب...!!! 

بـيـنـمـا اال�شــالم مـبـداه ان الـلـه  هـــو الــخـالــق...

. وبــالـتـالــي فــهـو الـحـاكــم... فــال تــ�شـريــع اال مـن عــنـده

فــالـ�شـيـادة لــه �شـبـحــانــه ولـيـ�شــت لـــالمــة...

فــالـــلـه هــو وحــده الـــمــ�شــرع...

وال تــمـلــك االمــة بـمـجـمــوعــهـا ان تــ�شـرع ولــو حـكــمـــا واحـــدا...!!!

فــلــو اجــتـمــع الـمـ�شـلــمـون جــمـيــعــا... 

واجـمـعـوا علـى اباحة اماكن خا�شة لـلـزنـى... حـتى ال يـنـتـ�شر الـزنـى بـيـن الـنـا�ش )حـ�شـب ظـنـهـم (...

او اجـمـعـوا عـلـى الـغـاء فـريـ�شـة الـ�شـيـام... لـيـتـمـكــنـوا مـن زيــادة االنـتـاج ) بـزعــمـهــم (...

او اجـمـعـوا عـلـى ابـاحـة �شـرب الـخــمـر... النـــه مـن الـحـريـة الـفـرديـة ) حـ�شـب تـ�شــورهــم (...

فــان هــذا االجـمـاع ال قـيـمـة لـه... وال يـ�شـاوي يف نـظـر اال�شـالم جـنــاح بـعـو�شـة...!!!

و اذا اقـدمــت عـلـيـه فـــئـة مـن الـمـ�شـلـمـــني... وجــب ان تــقـاتــل حـتـى تــرجــع عــنـه.

فـالـمـ�شـلـمـون مـقــيـدون يف جـمـيـع اعــمــال الـحـيـاة... بــاوامــر الــلـه  ونــواهــــيــه،

وال يجوز لهم  ان يعملوا اي عمل يتناق�ش مع احكام اال�شالم ) مبوجب ا�شالمهم (...

كـمـا ال يـجـوز لــهــم  ان يــ�شــرعـــوا ولــو حـكــمــا واحـــدا...

فــالــله وحــده هــو الـمــ�شــــرع. قـــال   )...  ... ( يو�شف

*   *   *   *    *
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الــديــمـقــراطــيـــة والــتــوحــيـــــد 

قــال تــعــالـى  

 البقرة  

ايـهـا الـمـ�شـلـمـون  الـمـ�شـلـم ال يـكـون مـ�شـلـمـا... �شـحـيـح االيـمـان... اال بـاجـتـمـاع ركـنـي 

االيـمـان فـيـه وهــمــا   1- الـكـفـر بـالـطـاغـوت  2 - ثـم االيـمـان بـالــلـه  ... وبـا�شـمـائــه... 

و�شـفـاتــه... ا�شـافــة اىل تـرك نـواقــ�ش هــذا االيــمـان.

والـطـاغـوت هـو تـاكــيـد ا�شـم الـفـاعــل الـطـاغـي... والـطـاغـي  مـاخــوذ مـن فـعـل طــغـى... 

...  ومـ�شـدر الـطـغـيــان هـو مـجـاوزة الـحـد  1 - فـال يـجـوز عـبــادة غـيــر الــلــه

... 3 - وال يـجـوز الـتـحـاكــم اىل غـيـر �شـرعــه ... 2 - وال يـجـوز عـبـادة االوثـان دونــه

ان  كــان  ايـــا  يـجـوز الحــد  - وال   5 تـ�شـريـعــه...  غـيـر  يـ�شـرع  ان  لـغـيـره  يـجـوز  - وال   4

يـزاحـمـه يف الــوهـيـتـه... فـيـقـوم بــدوره... فـيـ�شـرع �شــرعــا مــخـالــفـــا لــ�شـرعــه... 

بـل ال يـجــوز ان يـ�شـرع �شـرعــا مـوافــقـا لـ�شـرعـه ثـم يـنـ�شـبـه لـنــفـ�شـه... الن الـعـبـد يـجـب 

عـلـيـه الـ�شـمـع والـطـاعـة لـ�شـيـده ومـواله.. ال ان يـ�شـرع لـنـفـ�شـه ولـغـيـره الـ�شـرائــع مـن عـنـد 

نـفـ�شـه...!! فـمـا الـذي ابـقـاه لــاللــه ان هــو اطــاع نـفـ�شـه...؟؟ بـل الــزم غــيـره بــان يـطـيـعـه 

ويـنـفـذ تـ�شـريــعــه..!!؟؟  ومــا �شــبـق كــلـهـا �شــور لــلـطـغـيــان والـطـاغـــوت الــذي يـجــب الـكـفـر بـــه 

وعــدم اعـتــبـاره... او الــوقــوف عــنــده... هــذا هــو الــركــن االول مــن اركــان الـتــوحــيـد... 

ثـم الــركــن الــثـانــي هــو االيــمــان بـالــلـه وبــا�شـمــائـــه و�شــفــاتــه  وهــذا مــعــروف.

ومـعـنــى ال الــه اال الــلــه هــو الـكــفـر بــالــطــاغـــوت... ونــ�شـت عــلـيــه عــبـارة ) ال الـــه(... 

وااليــمــان بـالــلـه   ونـ�شــت عـلـيــه عــبــارة ) اال الــلــه ( فــمــن ر�شـح او تـر�شـح يف مـجــلـ�ش الــتــ�شـريـــع 

) الـبـرلـمـان ( فـقـد كــفـر... بـعـد بـيـان حـقـيـقـة مــجــلــ�ش االمـــــــة ) كــــونـــهــا �شــلــطـــة تـــ�شـــريـع ( النـــــــه لـــم يــحـــقـــق 

ركــن الــتـوحــيـد االول...!! وهــذا الــكــتــاب انــمــا هــو زيــادة يف تــو�شــيــح فـــ�شــاد الــديـــمـقــراطــيــة... 

ولـذلــك وقــفــنــا عــنــد بــعــ�ش �شــلــبــيــاتــهــا وعــيــوبـــهـا... و اال فــلــو كـــانــت الــديــمـقــراطــيــة 

ـــــ جـــدال ـــــ كـــلـهــا خــيــر... ) ويـ�شـتـحـيـل ان تــكــون كــذلــك...!! ( مـع كــونــهـا كــفـر بـالــلــه ... لـمـا �شــاوت 

...  جـنــاح بـعـو�شــة يف مـيــزان الـمـ�شـلـم...!! النـــه ال �شــيء يـعـدل عــنـده االيــمـان بــالـلــه

فــهـو اعــظــم مــن مــنـافــع الـدنــيـا كـلـهـا... واخــطـر مــن مـ�شــارهــا بــاجــمـعــهــا... هـــذا لــلـعـلــم والــبـيــان. 
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الــنــتـيــجــة 

لـذلــك يــحــرم عــلـى الـمـ�شـلـمـني اخــذ الــديــمـقــراطــيــة... او الـــدعـــوة الــيــهــا...

او اتــخـاذهــا وجــهـة نــظـر يف الــحـــيـاة... او تــطـبــيــقـهـــا... او جــعـلـهــا ا�شـــا�شـــا لــلـتــعــلـيــم او غـــايــتــه...

،
)1(

ويـجـب عـلـى الـمـ�شـلـمـني ان يـنـبــذوهـــا نــبــذا كــلـــيــا... فــهـي رجــ�ش... وهـي حـكــم طـــاغــــوت... 

وهــي  كــــفـــر... وافــكـــــار كــفـــر... وانـظــمـــة كـــفــــر... وقــوانــــــيـــن كــــفــــر...

وال تــمـت اىل اال�شـالم بـايــة �شـلة...     وكــذلـك يـحـرم االقــتـراب مــن 

الـديـمـقـراطــية... ومـجـالــ�شـهـا... وقـوانـيـنـهــا... وانـــتخــابـاتــهـا... ووالئــمــهــا... 

وامـــوالـــهـــا... واالعـــانـــة عــلــيــهــا... واملــ�ــشــاركــة فــيــهــا... وحــ�ــشــور ندواتها...

والـعـمـل يف اعــالنــاتــهـا... وتـجـهـيـز خـيـامــهـا... و اجراء ات�شاالتها... الخ.. 

فـــاحـــذروا.... فـــاحــذروا.... فـــاحـــذروا....

  طـــاغـــوتــا ( قـــال (  الــتـحــاكــم اىل غــيـر حـكــمــه  الـطـاغــوت  �شــمى الــلـه )1(

 (

 ( الن�شاء

ومـن مـعـانـي الـطـاغــوت... كـــل  

حـاكــم... او رئــيـ�ش... او امــيـر... او �شـلـطــان... او مـلــك... او رئـيـ�ش وزراء... الـــخ،

يـحـكـم الــبـ�شــر بـقـوانــني مــن عــنـــده ) دون �شــرع الــلــه  و�شــنـة نـــبـيـــه � (...

... فــيـجــعـلــهــم عــبــيــدا لـــه... بـــدال مــن ان يــكــونـــوا عـــبـادا لـــلـه

تــنـبــيــه مــهــم جـــدا  

كــل اعــ�شـاء الـمـجـالــ�ش الـبـرلـمـانـيـة... �شـواء مـمـن يـ�شـمـون ـــــ بـاال�شـالمـيـني ـــــ او غـيـرهـم...

يــعـتــبـرون طــواغــيــت..!! النــــهــم جـــاوزوا حـــدودهـــم...

فــهـم يــ�شــرعــون مــن عــنـد انــفـ�شــهــم... وال يــتـبـعــون الــكـتـــاب والـــ�شـــنـــة..!!

فـــانــتـبـــهــوا.. فــانــتـبــهــوا..!!
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مــالحـظــة  هــذا الــكــالم مــوجــــه اىل الــمـ�شـلـمـيــن... 

فـالــمـ�شـلـم الــذي امــن بــان الــلــه  هــو الــخـالــق لــلـبـ�شــر ولــلـكــون... 

ومـنــه  الــمـبــدا و الــيــه الـمـنـتـهــى... وهــو الــذي يـحـا�شـبـنــا يــوم الـقـيـامــة... 

وبـالـتــالــي لــــه وحـده حــق الـحـكــم بـيـن عــبـاده.. والـتـ�شـريــع لــهـم...

هــذا الـمـ�شـلــم هــو الــذي يـ�شـتـفـيـد مـن هـذا الـكــتـاب...!!              امــا االنــ�شــان الــذي لـم يــومــن

 بـهـذه الـمـبـادي بــعــد..!! فـمـن الـعـبــث ان نـحـدثـــه عـن الـحـكــم بـاال�شــالم وهــو لــم 

يــومـن بـالــلـه  ـــــ ا�شــال ــــ او امـن بـالــلـه... ولـكـنــه لـم يــومــن بـنـبــيـــــنـا  �... 

ـــــــوالء الـ�شـحـــيـح ان   ـــــــال هــ ـــــــة... فــامــثـ ـــــــة او الـيـهــوديــ ـــــــك بـالـنـ�شــرانـيـ ـــــــذي يـتـمـ�شـ كــالـ

نـــدعــوهــم اىل ا�شــل االيـمـان والـتـوحـيـد...  وهـو االيــمـان بـالــلـه وبــا�شــمـائـــه و�شــفــاتـــه.

وبــعـد... ايــهـا االحــبــة 

هـــنــــاك �شــــوال مــــــهــم... وخـــطـــيـر جــــدا... 

يـــخـــ�ش جـــمـــيـــع الــمـ�شــلـمـــني... 

ويــتـوقـــف عــلـيــه مـ�شــيـرهــم يف الـدنـيــا واالخــرة... وهـــــو   

مـا هــو الـحـكـم الـ�شـرعــي يف الـمـ�شـلـم الـذي يـنـتـخــب هـــوالء الـمـتـر�شــحــيــن...؟؟

 الــجـواب  انـتـخـاب الـمـ�شـرع ) اي عـ�شـو مـجـلـ�ش االمــة ( �شـرك بـالـلـه

) بـعـد بـيـان حـقـيـقـة مـجـلـ�ش االمــة ــــ كــونــهــا �شـلـطـة تـ�شـريـع ــــ ( الن الـتـ�شـريـع 

�شـفـة فـعـلـيـة لــلـه  واتــبـــاع الــمـ�شـرعـيـن مـن الـبـ�شـر مـن اعـــظــم الــذنـــوب... 

عــن عـبـد الــلـه بـن مـ�شـعـود  ... قـال  �شــالـت الـنـبـي � اي ذنــــب اعـظـم 

عـنـد الـلـه قــال  ) ان تــجــعـــل لـــلــه نـــــد ا وهــو خـلـقــك ( مـتـفـق عـلـيـه.

فــاحــذروا.... فـــاحــذروا.... فـــاحـــذروا....
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مالحظة 

يـتـ�شاءل الـكـثـرون..؟؟ هـل يـمكن ان تـقـوم دولـة ا�شـالمـيـة يف هـذا الـعـ�شـر احلديث.. 

وفـق الـكــتـاب والـ�شـنـة..؟؟ دون مــا يــ�شــمــى بـالـمـجـل�ش الـتـ�شـريـعـي..؟!

اجلواب  الدولة يف الع�شر احلديث تــقـ�شــم اىل ثــالث �شـلـطـات.. 

وبـهـا تـتـكـامـل الـيـة وعـمـل اجـهـزة الـدولـة يف مـمـار�شـة وظـائـــفـــهـا.. وهـي  

1-  الـ�شـلطة الـتـ�شريـعــية..    2- والـتـنـفـيـذيـة..    3- والـقـ�شـائــيــة.. 

اما ال�شلطة التنفيذية    فهي التي تــنـفــذ الــقـوانـني.. وتــطـــبـــقـهـا علـى الـنـا�ش بــالــقوة..!! 

وهي من مهام الــوزراء عـلى اخـتــالف مهامهم.. وهــذه ال يــمـانـع مـنـهـا اال�شــالم.. 

وال يــمـانـع مـن عـمـلـها.. �شـرط ان تـكـون تــطــبــق الـقـران والـــ�شـــــنــة.  

ـــــــات القائــمـة بني  ـــــــل يف الـنـزاعـ ـــــــة    فهـــــــي التي تــفـ�شـ ـــــــا الـ�شلطـــــــة القـ�شائــيـ وامــ

االطـراف.. �شــواء كـانــوا افــرادا.. ام جـهات عــامــة.. و ادارات.. 

وهــذه ال يـمـانـع مـنــها اال�شـــالم ـــــ ايــ�شــا ـــــ وال مـن وظـيـفـتــهـا.. 

بـل يـامـر بـهـا �شــرط  ان تـحـكم يف قـ�شـائــهـا بـالـقـران والــ�شـنــة ــــ ايــ�شـا ــــ .

واما ال�شلطة التي ي�شمونها ال�شلطة الت�شريعية  فهذه ينبغي ان نف�شل القول فيها  

اوال  جـمـيــع هـذه الـ�شـلـطـات.. لـيـ�شت اهـــدافـا بـذاتــهــا... 

و انـما هي و�شـائـــل القـامـة الـعــدل بـيـن الـنـا�ش.. وتـ�شـيـيـر �شــــوونـــهــم.. 

وبح�شب عقيدتنا و�شرعنا.. فانــنا ل�شنا بحاجة اىل جهة ت�شريعية.. 

الن الــتـ�شـريـع موجود يف الـقـران الـكـريـم والـ�شـنـة الـمـطـهــرة.. 

وقــد عـافى الــلـه  الــمـ�شلمني.. والب�شرية جميعا  1- مـن عــناء الــتـ�شــريــع..

2- و�شــقـاء الـتـجـربــة..   3- وكــلـفـة الـتـبـديـل والتعديل والتطوير..

والــتــنـقــيــح لــلـقـــانــون والـد�شـتـور.. وغـيـرهـا ان هــم الــتـزمــوا �شـريــعـتــه...!!

فـــالـتـ�شـريــع اال�شــالمـي 

 1- وا�شــح.. 2- وثـابــت.. 3- واحـكـامــه مـ�شتـقـرة.. لـيـ�شت بـحاجـة اىل ايــجـــاد.. 
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النـها موجودة..  ولكن يوجد بع�ش الن�شو�ش يف القران وال�شنة.. عامة جمملة.. 

بحاجـــــــة اىل  تـفـ�شر.. وتـو�شــيح.. و�شــرح ) احيانا (.. وفــق مـنـهج �شـرعي مـ�شـبـوط ومـعـروف.. 

وعـنـدهـا قـد يـحـتاج االمـيـر او الـرئـيـ�ش اىل مـجـلـ�ش مـن الـفـقـهـاء والـمـتـخــ�شـــ�شني 

يف الـفـتـاوى الـ�شرعـــيــة.. حـتـى يـاخــذ الـحــكـم االرجـح واال�شــح.. ويـطـبـقــه.. 

كــما انـــه تــعـر�ش لـلـدولــة امــور.. هي من باب الــمـبـاح والـتي �شـكـت عنها ال�شرع.. 

واوكــل امــر تـطـبـيـقـها اىل االمــام او رئـيـ�ش الـدولة... كـالـخـطـط الـحـربـية واالقـت�شادية مـثـال. 

فـهـذه بـحـاجـة اىل مـجـلـ�ش مـن ا�شـحاب الـخربة والـم�شـورة.. يـ�شـتـ�شيـرهـم االمــام.. 

كل بح�شب اخت�شا�شه.. ولكنه لي�ش ملزما برايـهـم.. فـهـو يـطـبـق ويـنـفـذ مـا يـغـلـب 

على ظـنـه انــه هـو اال�شـح واالنــفع لـلـنا�ش.. اذا فـعبارة الـمجل�ش الت�شريعي  

عــبــارة مـحـرمـة.. ولـ�شنا بحاجة اليها.. وال اىل اعـ�شائــهـا.. وال اىل تـ�شريـعـهـم.. 

ولـو �شـرعــوا كـان تـ�شــريـعـهـم بـاطــال.. مـنـاقــ�شـا لــال�شـالم.. وال يــجـوز تــطـبـيــقــه.. 

ـــــــه.. الن تـرك �شـــــــرع الــلـه  وتـ�شـريع غـــــــره.. اعرا�ش عن اال�شـالم  ـــــــم بـ او الـحـكـ

الـذي انـزلـه الــلـه  .. مــن اجـل ان يــطـبــق ويـلــتــزم بــه.

اذا... فـنـحـن بحاجة اىل جمل�ش ا�شـتـ�شاري.. مـن ذوي  

الـــديــن.. والــتـقــوى.. والــخـبــرة.. وهــذا مـعــنــى قـولـه تـعـالـى 

 ال عمران                الـ�شورى

ول�شنا بحاجة ـــــ بـل يـــحــــرم عـلـيـنـا ـــــ اتـخــاذ جمل�ش تــ�شريـعـي.. 

يـكـون نــدا لــلـه  يف الـحـكـم بـيـن عـبـاده.. 

وهــذا مـا تــنادي بـه الـديـمـقراطــيـة... 

ولـذلــك قــلـنـا ان الـديـمـقـراطــيـة... مـنـهـــج  

كــفــري.. بــاطــل.. لـيـ�ش مـن اال�شــالم يف �شــيء.

*   *   *   *    *
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)1(
واخــــيــــــرا 

 –    – لــــلـــــــــه  مــــلــــك  نــــحــــن جـــمـــيـــعـــا 

وعـبـيـد لـه وحـده، وال يـجـوز ان يـحـكـمـنـا 

عــنـد  مـن  بد�شـتـور  الـلـه  عـبيد  مـن  احـد 

نـــــفـــــ�ــشــه ، وبـــــ�ــشــريــعــة مـــن هــــواه ورايــــــه... 

فـالـلــه  هـو الذي خـلـق هـذا الــكـون... 

وهــــــو الـــــذي يـــدبـــــره... 

وبـالـتـالـي هــو الــذي يـــحــــكــــمــه . 

بـ�شرع  يـحـكـم  ان  يـرفـ�ش  الـذي  والـمـجـتـمـع 

مـتـخـلف...  جـاهـلـي  مـجـتـمـع  هـو  الـلــه...!! 

يـفـقـد االنـ�شـان فـيـه  حـريـتـه... وكـرامـتـه... 

ــــ    ــــ  الـلــه  يـطيـع  عـبـد  مـن  فـيـه  ويـتـحـول 

!!!...
)2(

اىل عـبـد يـطـيـع عــبـيــدا مــثـلــه

يــ�شـرعــون لـه ويـحـكـمـونــه 

بـد�شـاتـيـر... وقــوانـيـن... وانـظـمـة... و�شــرائـع... مـن عـنـد انـفــ�شــهــم...!!!

االمــر الـذي يـجـعـل بـعـ�ش الـبـ�شـر ا�شـيـادا يـ�شـرعـون...!! وبـعـ�شـهــم عـبـيـدا يـطـيـعــون...!!

)....  ( يو�شف

*   *   *   *    *

)1( هــــذا الـــكـــالم مــاخــوذ مـن مــقـاالت �شـيـد قـطـب رحـمـه الـلــه  ) بـتـ�شــرف(.. من هذه ال�شفحة اىل �ش ) 72 (. 

 ، 2( �شـال ر�شـتـم )وهو قـائــد الـفـر�ش الـمـجـو�ش( قـبـيـل مـعـركة الـقـاد�شـيــة     ربـعـي بـن عـامـر رحـمـه الـلـه(

 مـــا الـــــذي اقـــــــدمــــــكـــم هـذه الـبــالد...؟؟

فـقـال  اتـيـنـا لـنـخـرج الـعـبـاد مـن عـبـادة الـعـبـاد اىل عــبـادة رب الــعـبــاد....

الدميقراطية جتعل العبيد.. عبيدا للعبيد!!

الق�شم بالوالء امام الرئي�ش

احــد رو�شـــاء البــرلـمانــــات

يـهـدد ويـتـوعـد.. وكـانــه الــمـحـيـي والـمـمـيــت..!!
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ايــهـا الـمـ�شـلــمــون  ان الــقــران الـكــريـــم...

الـــذي نـــزلـــه الــلــه  عـلــى ر�شــولــــه �، 

انــمــا انـــزلــه لــيـكــون نــظـــامـــا يــحــكــم الـبـ�شــر... كــل الــبـ�شــر...

ويف ظــل هــذا الـنـظـام  او الـمـجـتــمـع اال�شــالمــي يـتـحــقـق الـخــيــر... 

ـــــ كــل الـخـيــر ـــــ لــجـمـيــع الـنــا�ش...

النـــه يف ظـل هــذا الـمجـتـمـع ـــــ فـقـط ـــــ، يـ�شـبـح جـمـيـع الـنـا�ش �شــوا�شــيـة امــــام  

خــالـــقـــهـــم... ورازقـــهــم... ومـحـيــيــهــم... ومــمـيـتــهـــم...

وهــو وحــده ــــــ  ـــــ يــعـلــم مــا يــنـفــع عــبــاده... ومــا يــ�شـرهــــم

)  ( الـمـلـك

امــا غــيـره مــن الـبـ�شــر الـ�شـعـفــاء الـمـحـتــاجـيـن الـــيــه..

فــال يـمـلـكــون دفـع الـ�شـر عـن انــفــ�شــهـم... فـكـيــف يـدفــعـونــه عـن غــيـرهـــم...؟؟؟

وال يـعـلـمـون مــا يـكــون بـعـد لـحـظــة... مــهـمــا بــلـغــوا مــن الــعـلــم...

فــافــهـامــهــم قـا�شــرة مـحــدودة... االن يـقــررون...  وبـعـد لـحـظــة يــبــدلــون...!!!

فــكـيــف لـهـم ان يـحـكــمـوا... او يـ�شـرعــوا... وهـم عـبـيــد لــلــه...

ال حــول لــهـم وال قــوة اال بـالـــلــه الــعــلـي الــعـظـيـــم. 

فــالــقـــران الـــكـــريـــم  

كـــالم الــلــه... انــزلــه الــلـه... اىل ار�ش الــلــه... لـخـلــق الـــلــه...

لـيـحــكــمــوا بــ�شــرع الـــلـه..

...(  الـنـ�شـاء  (

وكــل الــقـوانــيـن الـ�شــادرة عــن الـبـ�شــر تــعـتــبــر قــوانــيــن 

و�شــعـيــة... بــاطــلـة... ال قــيـمــة لــهــا... 
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النــهـا �شـادرة مـن الــذيــن ال يـمـلـكـون حــق ا�شــدارهــا...

   شــادرة بـغــيــر اذن مــن الـــلـه�

... ( الـ�شـورى  (

*   *   *   *    *

ثــم.. مــا الـذي يـ�شـتـطـيـع ان يـقـولـه مـن يـبـعـد الـقـران الـكـريـم عـن حــكــم الـنـا�ش...؟؟ 

ويـــ�شـتــبــدل بـــه قــانــونـــا حـــ�شـــب رايـــــه ومـــزاجـــــه..؟؟

ويـجـعــلـه فــوق حـكــم الـلـه... وفــوق �شــريــعــة الــلـه... 

وبــخــا�شــة اذا كــان يـــدعــي  انـــــه مــن الــمـ�شـلـمـــيــــــن.

ايــ�شـتــطــيــع ان يــقــول  انـــه اعــلــم بـالـنــا�ش مــن خــالــق الـنــا�ش...؟

ايــ�شــتـطــيـع ان يـقــــول   انــــه ارحـــم بــالـــنـــا�ش مــن رب الــــنـــا�ش....؟

ايـ�شـتـطــيـع ان يــقــــول   انــه اعــرف بـمـ�شــالــح الـنـا�ش مــن الـــه الــنــا�ش....؟

ايـ�شـتـطــيـع ان يــقــــول   ان الـلـهـ ـــ ـ ـــ حـيــن انــزل قــرانـــه الـكـريــم ، وار�شــل ر�شـولــه 

االمــيــن � ، وجــعـلـه خــاتــم الـنــبـيــــني.. 

وجــــعــل ر�شــالــــتــه خــاتـــمــة الـــر�شـــاالت...

وجــعـلـــهــا �شـــريــعـــة لـــــكــــــافــــة الـــعــــبــــاد...

كـــان ـــــ �شــــبـــحـــانـــه ـــــ يـــجـــهــل ان احـــواال �شــتــطـــرا...

وان حــاجــات �شــتــتــجـــدد... وان مــالبــ�شـــات �شـتـقــع...

فــلـم يـحــ�شـب لـهـا حــ�شــابـــا يف �شــريـــعــتــه...

النـــهـا كــانــت خـافــيـة عــلـيــه...؟ ) تــعـالــى الـلـه ــــ  ــــ عـن ذلـك عــلـوا كـبـيـرا (.
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   التوبةقال

!!... الــنواب يف الــديــمـقـراطـيـة.. اربــاب مـن دون الـلـه

النــهـم يـ�شـرعــون مـن عـنـد انــفـ�شهـم..!! كـمـا كــان    الـرهــبـان.. واالحـبــار...!!

الــديــمـقــراطــيــــة...!! ورهــبــان  احــبـار  مــجـلــ�ش 

مــا الـذي يـ�شـتـطـيـع ان يـقـولـه ــــ اذا ــــ مــن يـبـعـد الـقـران الـكـريـم... 

و�شــنـة ر�شــولـــه �، عــن حـــكــم الـنـــا�ش..؟

االعــــداء...؟  مــن  الـخـوف  الــنــا�ــش...؟  رغـبة  عــدم  الـمالبـ�شات...؟  الـــظـــروف...؟ 

الـحـ�شـارة...؟ الـمـدنـيـة....؟ الـتـقـــدم.....؟

... الـجــواب... الــم يـكـن هــذا كـلـه يف عــلـم الـلــه

وهـــو يـامــر الـمـ�شـلـمــني ان يـقـيـمــوا �شــريـعــتــه ، وان يـ�شــيــروا عـلى مـنـهــجــه...؟

... الــم يــكـن ذلــك يف عــلـم الــلــه

وهــو يــ�شــدد هــذا الـتـ�شــديــد... ويـحـذر هــذا الـتـحــذيــر...؟!

يــ�شــتـطــيــع غـيـر الـمـ�شـلــم ان يــقـول مــا يــ�شـاء...

ولـــكــن الـمـ�شـلـم... او مـن يـــدعـــون اال�شــــالم... 

مــا الــذي يـ�شـتـطــيــعــون ان يــقـولــوا مـن هــذا كــلــه...؟!

)  ( الـمـائـدة
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وخــــتــامـــا

ايـهـا االحــبــة  ال بـــد ان نـعـلــم ان اال�شــالم لـيـ�ش �شــد احـد.. اال 

الــظـلـمــة... والـمـ�شـتـبــديــن... والــطــغــاة... 

و اذا مــا تـاب هــوالء... وعـادوا اىل اال�شــالم... وحـظـيــرة الـتـوحـيــد...

فـــان الــلـه  كــفــيـل ان ال يـ�شـلـبــهـم نـعـمــة انـعـمــهــا عــلـيــهــم...

بــل يــزيــدهــم مــن فــ�شــلــه. 

فــاذا كــان الـحـاكــم يـخـاف عـلـى مـكـانــتـه بـيـن مـحـكـومــيــه...

ويــريــد ان يــبـقـى �شـاحـب الـكـلــمـة الـمـطــاع...

فــان اال�شــالم يـعـطـي الـحاكــم يف ظــل دولـة اال�شــالم، مـا يـ�شـتـحـيــل عـلـى مـلــوك 

االر�ش وحــكـامــهــا ـــــ جـمـيــعــا ـــــ ان يـ�شـلــوا الـــيــه بـ�شـلـطــانــهــم...

يـكـفــي ان نــعـلـم ان طــاعــة ولـي االمــر الـمـ�شـلـم... 

  ور�شـــولــه � ) مبا�شرة ( ، فـيـمــا ال مـعـ�شــيـة فـيــه. قـــال  واجـبـة بـعــد طـــاعــة الــلــه

)  ...( الن�شاء

 *   *   *   *    *
هــل يــ�شـتـطـيــع حـــكـام االر�ش قــاطــبــة ان يــمـلـكـــوا... 

قــلـوب... والــ�شـنــة... مـحـكــومـيـهــم و�شـعــوبـهــم يف حــال غــيـبــتــهـــم...؟؟!!

نــعــم... يف ظـل اال�شــالم يـ�شـتـطــيـعــون ذلــك واكـــثــر...!!

يف ظــل اال�شـــالم    ذات االمــيـــر... او الـحـاكــم... مـحـفـوظــة...
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ال يـتــعـر�ش لـهــا احــد يف حـــال حـــ�شـــوره... او يف حــــال غـــيــــابـــه...!! 

 . بــل مـن تـعـر�ش لــه دون وجــه حــق... فــهـو اثــم عــنـد الـلـه

كــل امـراء الـعـالـم... وحـكـامـهـم... يخافـون عـلـى كـرا�شـيـهـم مـن االنـقـالب عـلـيـهــم...

امــا يف اال�شـــالم فــال تــعـرف مـ�شـالــة االنــقــالب...!!!

بــل ان الـ�شـعـــب كــلـه بــامــر الــلـه ـــــ  ــــ يـحــارب الــخـوارج...

 ...)  الــذيــن يـــخــرجــــون عــلـى االمــيــر الــحــق... ) الــــذي يـحـــكــم بـكـــتــاب الـــلــه

قـــال �   

) ان ا مــــــر عـــلــيـكـم عــــبــــد مـــــجـــــدع ا�شـــــــود يــقــودكــــم بـــكــتــاب الــــلـــه فــا�شــــمــــعــــوا واطــــيـــعــــوا ( 

و ان تـخـلــف احــد عـن مـنـا�شـرتــه اثـــــم. قـــال �  

) مـن بـايــع امــامــا فــاعــطـاه �شــــفــــــقـــــة يـــــده ، وثــــــمـــــرة قـــلـبـه ، فـــلــيـــطـــعــــه 

مــا ا�شـتـطــاع ، فـــان جــــاء اخــــر يـنـازعــه فـا�شـربـوا عـنـق االخــر ( مــ�شـلم.

و اذا كــان الـحــاكــم يـخــاف عـلـى امـــوالــه...

فــان الـمـال �شــوف يـفـيــ�ش عـلـى الـنـا�ش حــكـامــا ومـحـكـومــيـن...

 ) كـمـا حـدث يف عـهـد امـيـر الـمـومـنـني عـمـر بــن عـبد الـعـزيز ــــ رحـمـه الـلـه  ــــ (...

ولــن تــ�شـلــب مــن اي احـــد ايـــــة قــيـمــة... مــهـمــا كــانــت بـ�شـيــطــة... 

 .  ولــن يـدفــعــوا اال الـــزكــاة.. الــتـي فــر�شـــهـا الـــلـــه

ومـــا قــلـنــاه عــن الــحـاكــم نـقـولــه عــــن   الـــوزراء... والــقـ�شــاة... وكــذلــك الــنــواب...

 . الـــذيــن �شـــوف يـ�شــبـحـــون مـــ�شـتــ�شــاريــن... فـيــمــا ابــــاح الـــلـه

ايـــهـا الـمـ�شـلـمــون... كـل الــنــا�ش  مــر�شــحـيــن ونــاخـبـيـن... حـــكــامــا ومــحـكــومــيــن... يـنــــ�شـــــدون 

اال�شــالح... والــخـيـــر  لــلـبـلــد... والــ�شـعــب... كــمــا يــعلـــنــون...

اال�شـــالم هــو الـحــل.. وهــو الــذي يــلـبــي مــطــالـــب  اال�شـــالح... والــخــيـر... والـ�شـعـــادة... 

فــلـمــاذا نـــتـركــه... ونــطــالـــب  

بـديـمـقـراطـيـة... او قـومـيـة... او طـائــفـيـة... او لـيـبــرالـيــة... او عــلـمــانــيـة... او غــيـرهــا، 

مــن االنــظـمــة الـتـي فــاح عــــفــنــــهـا... وبــان عـــــوارهــا...!!!

مـ�شـلـــم.
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كــل ذلــك  لــم.. ولــن... يــنــفــعـــنــا.

ولــم يــبــق امــامــنــا ـــــ اال اال�شــــالم ـــــ فــلـنــقـبــل عـلـيــه 

راغــبــيــن ... مــخـتــاريــن... طـــائــعــيـــن.

لــكـنـت مــن   ) تـعـالــى  الــلـه  قــدر  كــنــت رجــال غــيـر مـ�شـلـم )ال  ايـــهـا االحــبــة  لو 

احـر�ش الـنـا�ش عـلـى الـديــمـقـراطـيـة...!! النــــه ال يــوجــد خـيــار امــامــي 

1- امــا الــدكــتــاتــوريــة الـمـ�شـتــبـدة الــظـالــمـة الــ�شــوداء...

2- او الـديــمـقـراطـيـة.. ) مـع انــهـا ليـ�شت مـا احـلـم بـه... ( فــهـي ال تــحــقـــق الـعـدالــة الــمـطـلـقـة..!! 

النـــهـا قـا�شــرة... فـهـي مـن و�شع الـبـ�شـر... ) ولـكـنـها اقــل �شــوء مـن الـديـكـتـاتــوريــة (. 

ايـــهـا االحــبــة  الـديــمـقـراطـيـة الـتـي تـــو�شــل الــيـهـا الـنـا�ش يف اوروبـا... 

كــاحـ�شـن نـمـوذج مـتـاح لـلـحـكـم بــعـد ان جــربـــوا 

1- حـكــم الــكـنـيــ�شــة...    2- او الــنـظــام االقــطــاعــي...   3- او الـــرا�شــمــالــي...

4- او الــبـرجــــــوازي...     5- او الــ�شــيـوعــي الــمـاركــ�شــي... الخ. 

لــيـ�شـت الـنــظــام االمــثــل... فـاال�شـــالم هـــو الـنـظـام االمـثــل... 

فــلــو و�شـعــت الـديـمـقراطيـة بـجـانــبه لــمـا اخــذ بـهــا احـــد...!!

ايـــهـا الـم�شلمون  لــم نــكــتــب هـذا الــكــالم ... حــ�شـدا الحــد... وال �شــيـقــا بــاحـــد.

ال نــريــد �شـلــب نــعـمـة انــعــم الــلـه بــهـا عـلى عــبـد مــن عــبــاده... 

ال مــن مـنـ�شــب... او �شــهـرة... او مــال... او جـــاه... او غــيـر ذلـك. 

و انــمـا نـريــد ان يــطـبــق �شــرع الــلـه ــــ  ــــ يف هــذه االر�ش الـمـبــاركـــة...

حــتـى يـحـيــى الــنـا�ش حــيـــاة  

االيـمـــان... والـتـوحــيـد... والــرفــاه... والـــ�شـعــادة... حــكــامــا ومــحــكــومـــني... 

يف الــدنــيــا واالخـــرة.

  ...(   قــال

( طــه.
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مـ�شـك الـخـتــام 

ويف الـنـهـايــة ، اخـي الـحـبـيــب  

لـو تـ�شــورنــا انـــه وبــعـد كـل هـذا الـكـالم الـمـف�شـلـ ــــ والـذي ال يـدع مـجـاال لـلـ�شــكـ ــــ 

عــن حــقـيـقــة الـديــمـقــراطــيـة... وانــهــا 

بــاطــل... و�شــالل... 

وان الــ�شــرع ال يــقـرهــا... وال الــعـقــل... وال الـمـنـطــق كــذلـــك...

ولــو فـر�شـنا بعد ازالة ال�شبهات... التي يـ�شــتـبـه بها البع�ش جلواز الدخول يف الدميقراطية. 

لــو فــر�شـنــا ـــــ جــدال ـــــ ان احـــد الـمـ�شـلــمـــني  

 ال زال يف نـفـ�شــه �شـيء مــن الـديـمـقـراطــيـة... نـتـ�شــاءل  

 مــا هــو الـمـوقــف الـحــق يف مـثــل هــذه الــحـالــة...؟؟

الــجــواب  يـنـبـغـي عـلى الـمـ�شـلـم ـــــ الــ�شــادق الـمـخـلـ�ش ـــــ عـنـدمــا يـكــون يف حــالــة 

 اال�شــتـبـاه... والـرتدد... و الريبة... ان يـبتـعـد عن ال�شبه ومواطن االرتياب، كما قال � 

 ) فــمـن اتــقـى الــ�شـبــهـــات فــقــد ا�شــتــبـــرا لــعــر�شـــه وديــنــه( مـتـفـق عـلـيــه.

 وكـما قـال ــــ ايـ�شـا ــــ �   ) دع مـا يـريــبـك اىل مـا ال يـريــبـك ( قال الرتمذي ـــ ح�شن �شحيح ـــ.

اخـــي الــحـبــيـــب  ان ابـتـعــدت عـن الــديــمـقــراطــيـة... فـــان كـــانــــت ـــــ حـــرامــا ـــــ  

  فـقـد عـافــاك الــلـه تـعـالـى مـنـهـا... و ان كــانـت مـبــاحــا ـــــ جــــدال ـــــ فــلـن يـ�شـالـك الـلـه

عـنـهـا لـمـاذا لـم تدخل فيها...؟؟ او تـنـتـخـب احـدا مــر�شــحـا لها...؟؟ والـلـه تعاىل اعلم. 

*   *   *   *    *
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ـــــــاب  ـــــــذا الــــكـــــتـــ ـــــــع بــــهـ ـــــــه  ان يـــــنـفـــ ـــــــا ل الـــلــــ نـــ�شــــ

ـــــــه االر�ش.  ـــــــى وجــــــ ـــــــة عــلـ ـــــــم ومـــ�شــلـــمـــ ـــــــل مـــ�شـــلــ كـــ

عــــــلـــــــيـــــــــه والـــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــادر  ذلـــــــــــــــــــــــك  ولـــــــــــــــــي  انـــــــــــــــــــــــه 

 *   *   *   *    *
فــريـق  مـن  لـكـم  وتـحــيــة 

        الـعـمـــل فــي 

وجــــزاكــــم الــلـــه خـــيــــرا...

والـــ�شـالم عــلــيــكـــم ورحــمــة الـــلــه وبـــركـــاتـــه.

اال هــــل بــــلــــغــــــــت... الــــلـــهـــــم فــــا�شـــهــــــد

ـــــــا وحـــبــــبـــنـــا فــــيـــــه ... ـــــــم ارنــــا الــحــــق حـــقــــ ،، الـــلــهــــ

ـــــــه ... ـــــــا فــــيـــــ ـــــــال وكـــــرهـــــنـــــ ـــــــل بــاطـــــــ ـــــــا الـــبـــاطــــ  وارنــــ

ــم الــــــــــــــراحـــــــــــمــــــــيــــــــــــــــــــن ،، ـــ ـــ ـــ ــــــــا ارحـــ ـــ بــــــــــــــرحـــــــــــمــــــــتـــــــــــــــــك يـــ

 *   *   *   *    *

سـيـد فــواد بــن سـيـد عـبـد الـرحـمــن الـرفـاعــي الـحــســيــنـــي

10 صف������ر 1433ه���� . ال�م�واف����ق  4 / 1 /2012 م

وك��ت�ب��ه اخ�وك��م    اب���و ع���ب���د ال���ل��ه 
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جــدول مـقـارنـة بـيـن    الــديـمـقـراطـيــة واال�شــالم

يف اال�شــالميف الـديـمـقـراطـيـةالـمـو�شـوع

ـــــــه وتـعـالـىالـرئـيـ�ش والــــ�شــــعــــب والـــنـــواباحلــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــم ـــــــه �شبـحـانـ الــلــ

الـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــادة
لـــلرئيـــ�ش وللــــ�شـعــب ونــــوابـــه 

والـــــد�شــتـــــــــور
ـــــــه وتـعـالـى ـــــــه �شبـحـانـ الــلــ

احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
وفقا لرغبات اال كرثية النيابية 

) ولـــــو كـــــان بـــاطـــال يف ذاتــــــه (

مـا و ر د يف الــقـــران الكريـم 

والــــ�شــــــــــنــــــــــة الـــمـــطـــهـــــــرة

الــــــــــــــــد�ــــــــــــــــشــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورالكـتاب    الـمقد�ش
ـــــــى ـــــــه تـــعـــــــالـ ـــــــاب الـلــ كـــتـــــ

و�ــــــــــشــــــــــنــــــــــة نــــــــبــــــــيــــــــه �

والــــنـــوابحق  �شن   القوانني وال�شـــعــــــب  )الت�شريع( للـه �شبحانه وتعاىلالـرئــي�ش 

الزيادة   والنق�شان

يف الــــنـــ�شـــــــــــــــو�ش 

الـــــتـــــ�ـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة

ـــــــب الزيـــــــادة والــنـــــق�شـــــــان  يــجــــ

يف  ـــــــر  واالخـــ احلـــــــني  بـــــــني 

والــــــــقـــــــــانـــــــــون ـــــــور  الــــــــــــد�شــــــتـــــ

والنق�شان الــــزيــــادة  يــحــرم 

الـــــــكـــــــرمي  الــــــــــــقــــــــــــران  )يف 

ـــــمـــــطـــــهـــــرة( والــــــ�ــــــشــــــنــــــة الــــــ

وتـعـالـىلـــــــال كــــــرثيــــــة كـــــمـــــا يـــــدعـــــوننــــــظــــــام احلــــكــــم ـــــــه  �شبـحـانـ ـــــــه  لــلــ

القوانـــــــني وفقا لرغبات اال كرثية النيابية�شـــــــن 
)ال تــــــ�شــــــريــــــــــــــع( اال مـــــن 

الــــكــــتـــــــــــــاب والــــ�شــــــــــنـــــــــــــــة

الق�شاء ثــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــرةاحـــــــكام 

�شـــــــدور االحكام
بــا�شــــم الرئـيـــــ�ش او الــ�شـــعـــب

او الـ�شـلـــــــــطــان
با�شم اللـه �شبحانه وتعاىل

ـــــــا فــ�شـــيــلـةطــــلــــب االمــــــــــارة فـ�شــيــلــةالـحـــر�ش عـلـيـهـــ ـــــــا  فــيـهـ ـــــــد  الـزهـ

غر موجودة ب�شبب االحزابوحــــــــــــــدة االمـــــــــة
موجودة ب�شكل قوي ب�شبب 

التم�شـك بالكـتـاب والــ�شـنــة
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يف اال�شــالميف الـديـمـقـراطـيـةالـمـو�شـوع

ـــــــــمـــــــــان مــــعــــبــــد وثــــــنــــــي مـــــذمـــــوممكان حمرتم مقد�ش ممدوحالـــــــــربلــــــــــ

االنــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 

الــــــــــربملــــــــــانــــــــــيــــــــــة
واجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ـــــــد بــيـان ـــــــرك بـالـــلـه  بـعــ �شـــ

ـــــــة مـجـلـ�ش الــتــ�شريـع حـــقـيــقـ

االمر بالـمـعروف 

والنهي عن املنكر

ممـــــــنـــــــوع النــــــــــه يــــتــــعــــار�ــــش

مـــــــــع احلــــــــــريــــــــــات الـــــعـــــامـــــة
اال�شتطاعة واجب ح�شب 

�شـــب اللـه تعـــــاىل

او الـــر�شــــــول �

 او ال�شحابة

ـــــــهحــــكــــمــــه تــــبــــعــــا لــــلــــقــــوانــــني قـــتـــلــ ويجـــــــب  حـــــــرام 

انـتـقــاد الـحــكـــام 

)يف بع�ش الدول(

جــــــــرميــــــــة كــــــــــــربى يــــعــــاقــــب 

عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا الــــــــــــقــــــــــــانــــــــــــون
الــــــــــديــــــــــن الــــنــــ�ــــشــــيــــحــــة

احلـــــــــ�ـــــــــشـــــــــانـــــــــة 

الـــــربلـــــــــــمـــــانـــــيـــــة
ـــــــة يف اال�شــــالممــــــــــــن حــــــــــقــــــــــوق الــــــــــنــــــــــواب ال حـ�شـانــ

الـو�شـيــلـــةالــــــــــــــــغــــــــــــــــايــــــــــــــــة ـــــــر ر  تــــبـ ـــــــة  الـــغــايــة  ال   تـــــبـــرر    الــو�شــيــلــةالـــغـــــايـ

احـــــزابتقوم   على   الطائفية   واالحزابالـــــــطـــــــائـــــــفـــــــيـــــــة وال  طـــائـــفـــيـــة  ال 

ــــــــــــيــــــــــــاتاالقـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــة ال اقـــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــد اقــــــــــــل

الــــــــــــــــظــــــــــــــــلــــــــــــــــم
يـــــقـــــع عـــــلـــــى االقـــــــلـــــــيـــــــات... 

بــــــــــــــــل عـــــــــــلـــــــــــى اجلـــــــمـــــــيـــــــع
ال احـــــــــــــــــــد مـــــــــــظـــــلـــــــــــــــوم

العام مــــــــ�ــــــــشــــــــتــــــــقــــــــر دائـــــــــــمـــــــــــاغـــــــــــــر مــــــ�ــــــشــــــتــــــقــــــر ابـــــــــــــدااال�شتقرار 

واالخرةالثمرات    والنتائج الــدنــيــا  ال�شعادة يف الدنيا واالخرةالــ�ــشــقــاء يف 
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الـمـــقـدمــة 

اوال  تـعـريــف الـديـمـقـراطـيـة حـ�شـب مـا وردت يف كــتـبـــهــا

ثـانـيـا  لـمـحــة �شـريــعـة عــن الــديــمـقــراطـــيــة

ثــالــثــا  اال�شــ�ش الـتـي تــقــوم عــلـيــهــا الــديــمـقــراطــيــة

رابــــعــــا  مـتـى يـــكـــون االنـــ�شـــان ديـــمـقــراطـــيـــا؟؟

خـــامــ�شــــا  مـقــارنــة بــيــن  الــديــمـقــراطــيــة واال�شــــالم

�شـــاد�شــــا  كـــيــف تــحـولــت قــنـاعــة ) بــعــ�ش الــ�شـعـوب اال�شـالمــيــة ( 

الــى الــديــمـقـراطــيــة

�شــــابـــعــــا  الـمـخــالـــفـــات الــ�شــرعـــيــة... 

ثــامــنــا  �شــلـبــيـــات واقــعــيــة

تـــا�شـــعــا  �شــلــبــيــات اقــتـ�شـــاديــة

عــا�شـــرا  �شــلــبـيــات فــكـريــة

حــادي عــ�شــر  تــامـالت يف بـعــ�ش جـوانـب الـديـمقراطية 

ثــانـي عـ�شـر  �شـبـهـات حـول جـواز الـدخــول يف هــذه الـبـرلــمـانــات..

الـــديــمـقـــراطــيـة والــتـوحـــيــد 

الـــنـتــيــجـــة

واخـــيـــــرا

وخــتـــــامــــا

مـــ�شــك الـخــتـــام

جــدول مــقــارنــة بــيــن الــديــمــقــراطــيـة واال�شالم
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